Werkgroep communicatie
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Omschrijving

Schooloverleg
Minder volk dan vorig jaar wegens omstandigheden (o.a. klimaatmars), maar
toch behoorlijk.
Grote refter is een goede plaats voor de vergadering. Ruim en betere
akoestiek dan Atheneumgang.
Bar in de hal = druk. Met meer volk zal dat té druk worden. Voorstel: bar in
2de stuk van de refter houden.
Goede inhoud, goed gebracht.
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Folder WAO
Maria kreeg een lijstje met verwezenlijkingen van Saar en gaf door aan
Pieter. Geen nieuws meer. Maria vraagt nog eens na bij Pieter.
Teksten zijn nog oké, behalve vermelding van Sabine Vanthuyne als
voorzitter. Liever geen naamvermelding, zodat de folder niet vlug weer
achterhaald wordt.
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Expertenboek
Een online fotoboek maken lukt niet met mailchimp. Het programma is daar
niet voor gemaakt.
Andere methodes brengen onvermijdelijk veel werk mee.
Voorstel Colijn:
Werken met Google spreadsheet = online enquête, waarop ouders hun
talenten & hobby’s kunnen vermelden. Met duidelijke boodschap: het doel is
om eventueel beroep op te in het kader van een project.
Daarvoor een mooi sjabloon ontwerpen, met uitbreiding voor
invulformulieren. Bv medische fiche vervangen door onlineformulier.
Resultaten komen op een Excelbestand waarin je gemakkelijk gericht kan
zoeken.
Op die manier kunnen we misschien heel wat papierwerk afschaffen.
Maria stuurt Colijn enkele voorbeelden van invulformulieren.
We testen het uit met onze werkgroep-leden.
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Website
Pieter en Liselotte hebben een afspraak met Luc Luyckx die kandidaat is om
de website aan te passen.

N

J

J

N

Allerlei zaken zullen daar doorbesproken worden: opvolging, budget, …
5

Varia

J

1. Bestuur
Er komt ruimte vrij in het bestuur. Bij deze een oproep naar alle
werkgroepleden. Liselotte bezorgt een blad met de procedure. Wie
interesse heeft: laat weten aan Liselotte. Colijn heeft alvast interesse.
Enkele jaren inzet in een werkgroep is een troef.
2. Voorzitter
Pieter heeft vorige vergadering met grote bescheidenheid afscheid
genomen als voorzitter. We wensen hem hierbij nog eens
uitdrukkelijk te bedanken voor de jaren inzet! Dankjewel Pieter ☼
3. Facebook
Niet alle ouders brengen het op om de website te raadplegen voor de
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klasblogs. Jammer dat de mooie reportages niet op facebook komen.
Voorleggen aan het team: alle teamleden co-auteur maken. Straffe
projecten en prestaties op facebook zetten. Nog beter: klasblogs
delen op facebook.
Voordat de website aangepakt wordt moeten we ons beraden over:
- Wat doen we op facebook
- Wat houden we op de klasblogs
Wordt geagendeerd op teamvergadering.
4. Werkgroep veilig verkeer
Diederik kwam ons na afloop van de vergadering van veilig verkeer
briefen met de vraag om de communicatie naar ouders te voeren
omtrent hun werkgroep en de stand van zaken omtrent de
verkeerssituatie.
Maria maakt een speciale editie van het Vliegernieuws. Maandag
versturen/dinsdag post facebook.
Er was ook het idee om de kinderen een filmpje te laten maken van
een interview met de schepen, waarin hij uitlegt waarom de
schoolstraat niet haalbaar is. Na overleg met Saar wordt dat niet
gedaan. De communicatie tussen de werkgroep vv en de schepen
was immers niet optimaal en de vraag zou niet goed ontvangen
worden.
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