Vergadering werkgroep communicatie
Aanwezig: Linne, Pieter, Aäron, Lieselotte, Mieke, Greet
Verontschuldigden: Colijn, Philip, Maria, Kim( geeft les in de avondschool kan dus niet komen),
Mauger

Kennismaking (er zijn een aantal nieuwe mensen bij)
Iedereen stelt zich voor om kennis te maken.

Voorzitterschap Pieter
Doordat Pieter nu in het bestuur + dagelijks bestuur zit zou hij het liever wat rustiger aandoen in de
werkgroep communicatie.
Het wordt nog eens ter sprake gebracht op de volgende vergadering  veel afwezigen.

Website
Vorig jaar beslist dat de website moet herbekeken worden.
Website past zich niet aan bv. Ipad, smartphone,…
Kan niet door de scholengroep worden gemaakt.
Er wordt een externe persoon gezocht.
Liefst iemand die wat IT-kennis heeft en eventueel met een contract!
Ook liefst geen vrijwilligerscontract.
Pieter kijkt of Colijn dit opvolgt.
Pieter kijkt ook hoeveel budget er is om dit te doen.
Dit voor de coördinatie eventueel met Katleen.
Bedoeling is om tegen 25jarig bestaan een nieuwe site te hebben.

Foto’s ouders
Er wordt op de herfstactiviteit een photobooth gemaakt om daar foto’s te maken van de ouders met
hun kinderen.
Pieter zou daar de fotograaf voor willen zijn.
Elk jaar kunnen die foto’s opnieuw getrokken worden (misschien iedereen keer op de
herfstactiviteit).
Zo zijn het tijdslijnfoto’s en verschilt het eens van thema.

Pieter mailt naar Marjan (werkgroep evenementen) om te zeggen dat hij het doet!

Folders WAO
Folders moeten een opknapbeurt krijgen.
Er staan kinderen op die al een afgestudeerd zijn.
De verwezenlijkingen met het geld moeten ook worden aangepast.
-

Techniektorens
Klasmateriaal
Speelplaats
Nieuwe digitale borden

Ook de tekst moet worden aangepast.
Het concept van voor en na blijven we behouden.

@Maria, kan jij opsommen wat de WAO allemaal gedaan heeft.
Kan handig zijn om de folder te maken.
Lay-out wordt gemaakt door Marjan en Pieter.

Klasblogs
Foto’s moeten kunnen worden gedownload.
De klasblogs zouden moeten behouden worden.
Kleuter doet dit zeer goed.
Lager zou misschien foto’s kunnen nemen van project, muzinami, ateliers, vrije werktijd,…
Eventueel door kinderen.
Stuur deze door naar Marijke 

Aäron brengt dit in het team

Varia
-

De communicatie tussen leerkrachten en externen moet eens bekeken worden.
De externen zijn ook niet altijd mee in de werking van de klas.

