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Omschrijving

Onze werkgroep
We hebben enkele nieuwe leden in de werkgroep: Heidi Lenaerts en Joke
Neirynck. Zij konden er nog niet bij zijn vanavond.
Ook enkele andere leden hebben zich in laatste instantie verontschuldigd.
Herwerken schoolreglement
Het overgrote deel van het schoolreglement bestaat uit teksten die opgelegd
worden door de scholengroep. In de delen die specifiek voor onze school
zijn, zijn er enkele pagina’s die aan herwerking toe zijn. Vooral op gebied
van taal- en stijlfouten. Sofie en Colijn willen de tekst herwerken. Maria stuur
hem door en Colijn zet hem op Drive voor Sofie.
Platform Gimme
Wij kregen de vraag om te bekijken of het platform Gimme volgens ons een
goed instrument zou zijn voor communicatie met ouders.

N

J

J

https://welcome.gimme.eu/kennismakingsvideo-voor-basisscholen
De aanleiding was ons idee vorig schooljaar om papieren invulformulieren te
vervangen door online bevragingen. Hierbij had Maria wel de bedenking dat
een aantal formulieren nog steeds op papier moeten bewaard worden in het
secretariaat en steeds ter inzage moeten zijn voor inspectie. Andere
documenten, zoals die voor ouderparticipatie, zouden zich hier wel voor
lenen.
Enkele mensen bekeken de video. Het is een gratis platform, maar wel met
reclame.
Tegelijk bekijken we ook al geruime tijd om onze website te herwerken.
Misschien moeten we alles in een geheel zien.
website = promotie = externe communicatie
Gimme = interne communicatie
Facebook werkt nu goed, maar misschien leerkrachten redacteur maken om
foto’s van activiteiten te posten, ipv klasblogs op website. De klasblogs
worden nu goed gebruikt door kleuterleerkrachten, niet door het lagere.
Anke, die de facebookpagina beheert, ziet het echter niet zitten om dat te
blijven doen als ze ook alle posts van leerkrachten moet opvolgen.
Wonderjaren is een tool die foto’s uploadt, de kinderen tagt, de ouders
verwittigt dat hun kind op foto staat en waarbij je eind schooljaar via een
muisklik een fotoalbum van je kind kan bestellen. Dit is meer een folietje.
Sofie heeft korte ervaring met Gimme. Colijn maakt een account aan en zal
met de klas van Sofie (en eventueel Anke) testen.
Mogelijke piste: alle ‘levende’ dingen op Gimme, de website herwerken naar
een statische versie, enkel voor publiciteit. (+ inzet: ‘we gebruiken voor onze
interne communicatie dit platform: Gimme….) Er is een budget van € 1.000
voor de herwerking.
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Vriendenboek
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Idee kwam van Phoebe, die op opleiding in een school zag dat kinderen een
vriendenboek hadden in de klas, met een pagina van elke familie en hun
talenten. Bij een project konden kinderen zelf in het boek opzoeken welke
ouder hen zou kunnen helpen.
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Zoiets lanceren en vooral ook blijven bijwerken vraagt echter veel werk.
Hierdoor blijft het idee wat hangen en werden ook online mogelijkheden
overwogen.
We zouden een extra Vliegernieuws kunnen sturen met een link om aan te
klikken, waarop ouders een formulier kunnen invullen met hun
beroep/talenten.
We bekijken eerst wat de mogelijkheden zijn om ook dit in Gimme op te
nemen.
5

Evenementen
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De werkgroep evenementen vroeg ons om hun communicatie te doen rond
alle activiteiten van dit schooljaar (25 jaar De Vlieger)
Nu is het ons nog niet duidelijk wat precies zal nodig zijn. Affiches? Maria
vraagt aan Marjan of zij een template wil maken, zodat bij elke activiteit
enkel de tekst moet toegevoegd worden.
Liselot vraagt aan Charlotte (voorzitter werkgroep) wat er verder nodig is.
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Verslagen werkgroepen
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Ondanks onze vroegere vragen, krijgen we nog steeds geen verslagen van
andere werkgroepen. Hierdoor worden ze ook niet op de website gezet. Een
gemiste kans voor geïnteresseerde ouders.
Onze werkgroep vindt dat het een regel moet zijn dat alle verslagen in cc
naar Maria gemaild worden, die ze op de website plaatst.
Ofwel via nieuwe mailaccount: werkgroepen@leefschooldevlieger.be, met
toegang voor Saar, Maria en werkgroep communicatie.
Liselot brengt het op bestuur.
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