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Omschrijving

Voorzitter
Het is Pieter zijn laatste vergadering als voorzitter. De combinatie van
bestuur + dagelijks bestuur is reeds voldoende zwaar. Pieter zal niet
standaard meer komen mee vergaderen, enkel als er iets met fotografie
besproken wordt.
Liselotte, die reeds onze link is met het bestuur, is bereid om voorzitter te
worden.
Taken voorzitter: data bepalen/agenda opstellen/uitnodigingen
sturen/vergaderingen leiden
Schooloverleg
Onze werkgroep is opnieuw gevraagd om de bar te bemannen. Het bestuur
zal alles klaarzetten.
Enkele mensen (Philip, Pieter…) zullen toch iets vroeger komen om te
helpen klaarzetten.
10—11u overleg voor ouders in refter + poppentheater voor kinderen in
turnzaal. Daarna receptie. Gezinnen die naar de klimaatmars willen, kunnen
nog een stukje receptie meemaken.
Er zijn enkele vragen vanuit de ouders, waardoor er zeker interactie zal zijn.
Hoe groter de groep, hoe moeilijker de interactie. De vragen gaan over
opvang en denktank cultuurbeschouwing. → voorstel voor nieuwe
werkgroep ipv verkeer
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Tip: volgend schooloverleg starten met ontbijt (ipv receptie achteraf)
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Expertenboek
- Een idee dat Phoebe op opleiding heeft leren kennen en dat
supergoed werkt in de voorbeeldschool. Wat? Een boek met foto’s
van de schoolouders/gezinnen, met daarop hun talenten. Elke klas
heeft zo’n boek en kinderen zoeken daarin naar hulp voor projecten.
Wij zijn voorstander, onder volgende voorwaarden:
- Niet enkel de beroepen, maar ook de hobby’s vermelden. Elke ouder
kiest wat hij/zij erin kwijt wil.
- Zou moeten klaar zijn na het kamp, wanneer de eerste projecten
starten.
- Sjabloon voorzien waarin ouders zelf hun tekst en foto kunnen
opladen. Met vraag om toestemming omwille van privacy.
- Bekijken of dat met Mailchimp zou kunnen, zoals het Vliegernieuws.
Dat zou ouders ook de gelegenheid geven om zelf te actualiseren.
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Folder WAO (= Werkgroep Alternatief Onderwijs = oudervereniging waarop
de bijdragen gestort worden)
De folder is verouderd en wordt vernieuwd.
De teksten zijn nog prima (behalve wissel voorzitter), de lay-out met wolkjes
mag ook blijven.
Nieuwe realisaties → nieuwe foto’s zijn nodig
-

Maria vraagt aan Saar om realisaties op te lijsten.
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Pieter trekt foto’s.
We vragen Marjan om te integreren in lay-out.
Kathleen trekt de realisatie van de folder.

-
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Varia
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Website
Onze website is nog steeds niet responsive. Op de oproep vorig schooljaar
kwam 1 reactie van Luc Luyck. Liselotte contacteert hem. Daarna doen we
nog eenmalig een tweede oproep via het Vliegernieuws.
De website moet niet helemaal opnieuw gemaakt worden. Belangrijk is wel
dat foto’s kunnen gedownload worden in hogere resolutie. Ook ‘niet ervaren
Vliegeniers’ integreren in de gewone site.
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