WERKGROEP COMMUNICATIE
Vergadering 20/01/2014
Verontschuldigd: Robin, Anke, Ann-Sofie
Nieuwe leden
Welkom aan Pieter, papa van Yuna, die voor het eerst mee vergadert.
Colijn, papa van Alizée, is ook kandidaat voor onze werkgroep. Maria bezorgen hem het
verslag en nodigt hem uit voor onze volgende vergadering. Pieter spreekt hem aan.
Het zou interessant zijn om een link te hebben tussen werkgroep 20 jaar De Vlieger en
werkgroep communicatie.
Website
De teksten zijn bezorgd aan Sam.
De werkgroep vraagt uitdrukkelijk om een proefversie van de site te kunnen bekijken vóór
het schooloverleg. Tom stuurt meteen een mail. We nodigen Sam uit op het schooloverleg
voor presentatie van de site.
Sam komt de werking uitleggen op het team.
Starterskit nog niet klaar: Robin werk er nog aan.
Ondertussen is de site al geproefd, getest, gepresenteerd, gelanceerd, gerodeerd … en alles
werkt prima! Dikke pluim voor Sam en voor onszelf .
Een vraag van Joeri en Ciska: we missen bij ‘onervaren Vliegeniers’ een plaats waar de
speelplaats kan bekeken worden en hoe de inrichting van de klassen eruitziet. Akkoord om
dat er ergens in te voegen? En waar best? Een nieuw wolkje? Of bij schoolwerking?
T-shirts
Annemie heeft prijzen van Brooklyn: € 4/kinder-T-shirt + BTW, bedrukking inbegrepen.
Er zijn verschillende opties:
-

Elk kind een gratis T-shirt. Dit bleek evenwel niet haalbaar voor het schoolbudget,
vooral omdat je het dan ook gratis moet blijven doen voor latere kinderen.
Een eenmalige gratis editie voor 20 jaar De Vlieger. Met publiciteit op de achterkant
zou dit ook voor de school gratis kunnen zijn.
Verkopen aan kostprijs (€ 5/kind), vrijblijvend
Verkopen aan kostprijs, verplicht voor het lagere, vrijblijvend voor kleuters

Anne Mie bespreekt met Joeri. Maria brengt het op de teamvergadering.
Ondertussen al besproken in team. Voor buitenschoolse sportactiviteiten is Kaat groot
voorstander van elk kind een eigen Vlieger-T-shirt. Ook voor de gewone turnlessen is dit
praktisch. Daarom kiest het team voor de laatste optie: verplicht voor lagere, vrijblijvend
voor kleuters. Aan kostprijs.

Sjaaltjes
Er was vraag naar nieuwe sjaaltjes voor uitstappen. De naaiclub maakt er werk van, maar
moet er nog aan beginnen. Er wordt gekozen voor groen, zoals de T-shirts.
Frigodocs
Kan er een printvriendelijke versie gemaakt worden, zonder achtergrondkleur?
Het zou jammer zijn om de Frigodocs standaard te moeten maken zonder kleur. Daarom
moet de kleurenversie blijven bestaan.
Zodra de nieuwe website goed in werking is, zouden we naast de standaard ook een
printvriendelijke versie kunnen aanbieden. Vanaf dan moet de frigodocs niet meer in bijlage
mee met de mail, maar enkel de link naar de site.
Folder WAO
De WAO (= Werkgroep Alternatief Onderwijs = oudervereniging) vroeg aan onze werkgroep
om een folder te maken.
Bedoeling was om hierin de verwezenlijkingen van de WAO te plaatsen: wat realiseerden we
allemaal met de ouderbijdragen, waarom zijn de ouderbijdragen nodig … kortom, hiermee
ouders warm te maken om bijdragen te blijven betalen. Deze folder zou telkens meegegeven
worden met de betalingsherinneringen.
Onze werkgroep vindt dat een folder niet voldoet als communicatiemiddel.
Wat kunnen we wel doen om betalingen vlotter te laten lopen/gezinnen enthousiast te
maken?
-

-

Mensen aansporen om doorlopende opdracht te maken.
Nu zijn er veel nieuwe gezinnen die wachten op een factuur. Ook worden betalingen
vergeten omdat ze niet op het stapeltje met facturen belanden. Daarom: elke maand
een factuurachtige herinnering meegeven met de gezinnen. Op basis van een excelldocument is dat niet zo moeilijk.
Eerste brief bij inschrijving moet anders/positiever: aantonen dat dit in plaats van
pannenkoeken-verkoop is.
WAO vertalen naar ouders – ander woord vinden.
Scherm in de hal met foto’s:
- ‘Zonder ouderbijdrage was dit niet gerealiseerd’
- Spanning opbouwen: ‘we zijn bezig met aankoop van stoeltjes …’
- Teller die aangeeft hoeveel we al hebben om de stoeltjes te betalen.
- Foto in twee delen: ‘zo zou het zijn zonder de stoeltjes’/’zo is het met
stoeltjes’ en dit ludiek voorstellen.
- Meer toeters en bellen, meer show: ‘dit hebt u gedaan…’
- Forum gebruiken
- Op zoveel mogelijk momenten onder de aandacht brengen.

-

Anne Mie vraagt aan Joeri of een scherm kan betaald worden met
schoolbudget. Eventueel advies vragen aan Mathieu van Media Markt. Andere
optie: oproep via Frigodocs voor een tweedehands.

Ondertussen:
-

Akkoord van Joeri om nieuw scherm aan te kopen. Team staat er ook achter.
Wel vraag aan werkgroep naar een ouder om dit te beheren.
Sabine aangesproken als voorzitter van WAO. Zij stelt voor om ouders aan begin van
schooljaar te laten kiezen tussen doorlopende opdracht en maandelijkse ‘factuur’. De
keuze = aan te kruisen op invulbrief. Op die manier vermijden we overbodige brieven.

Schooloverleg
Er mag nog een extra oproep komen in de Frigodocs die het wat aantrekkelijker maakt: ‘kom
eentje drinken en ondertussen praten over de school’ of iets dergelijks. Maria maakt er werk
van.
De opvangruimte is niet geschikt voor zo’n vergaderingen. Graag betere plaats: grote refter?
Moet gevraagd worden.  Maria
Tom is woordvoerder voor onze groep op het schooloverleg.
Volgende vergadering
Omdat februari een heel drukke maand is voor sommigen onder ons en omdat we de zaken
nu eerst een beetje op hun beloop laten: volgende vergadering de tweede donderdag van
maart = 13 maart.

TO DO:
Pieter
Maria

Anne Mie

Tom
Iedereen

Verslag: Maria

Colijn aanspreken om in werkgroep te komen
- Verslag naar Colijn
- Printvriendelijke Frigodocs
- Oproep schooloverleg
- Vraag aan Joeri voor refter
Joeri aanspreken voor
- T-shirts
- Scherm
Sam uitnodigen voor schooloverleg
Onze groep vertegenwoordigen op schooloverleg
Website uitproberen & opmerkingen doorgeven
Graag reactie op vraag van Joeri hierboven (zie kader)

