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Folder WAO

J

De folder is af.
Er zijn nieuwe foto’s gemaakt, maar aan de tekst zelf is er niet veel
gewijzigd.
Er zijn 500 folders afgedrukt.
Hierdoor zitten we goed voor de volgende 3 jaar.
De folder ligt al bij de drukker, hij werd wel goedgekeurd door de
werkgroep.
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Website
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De vraag van website vs facebook is op het team besproken.
Het team staat voor beide open, maar ze willen enkel 1 iets.
Zo is het duidelijk en concreet.
Facebook is goed, maar dan wordt de site enkel gebruikt voor
administratieve reden.
Facebook is een verdeelde optie in de groep.
Er zullen ook ouders zijn die bewust geen facebook hebben.
Hierdoor zal er commentaar zijn op het voorstel.
Daarnaast zal er hier moeten gekeken worden op de wet van de
privacy.
Mieke zegt dat haar schoonbroer ook het idee van een app.
Zo heeft elk gezin een login en zo los je het probleem qua privacy op.
Dit zal echter veel geld kosten.
De site geld uit handen geven kost ook zeer veel geld, er wordt
gesproken over 5000 euro.
Het grote probleem blijft dat onze site niet toegankelijk is voor een
mobiel apparaat.
De foto’s zijn te klein en sommige functies werken niet.
Liselotte zal kijken welk budget dat er hiervoor vrij is.
Eventueel kan er een mini site worden gemaakt die enkel de puur
praktische informatie bevat.
Er wordt daarnaast gedacht om via Google Foto’s een fotogalerij te
maken.
Hierdoor is er ook een mogelijkheid dat ouders zelf ook foto’s kunnen
sturen naar de pagina.
Zo zullen we meer te zien krijgen.
We kunnen hier verschillende mappen maken waardoor je dus foto’s
per klas, per jaar kan maken.
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Concreet:
Budget + met Luc afspreken wat er kan gedaan worden (Liselotte
budget / Colijn kijkt voor het contact met Luc)
Daarna moet er eens gekeken worden hoe interessant die “Google
foto’s” is voor onze school.
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Expertenboek
We moeten dit nog verder opvolgen.

J

4

Varia
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Briefjes ouderbijdrage
Er zijn ouders die het briefje WAO niet gekregen hebben.
Ze weten soms niet wanneer ze het krijgen, misschien geraakt het verloren
tussen heel de papierwinkel van in het begin van het schooljaar.

Bestanden starterskit.
Colijn heeft al verschillende documenten uit het starterspakket online
gemaakt.
Hierdoor zal er minder werkdruk zijn voor de mensen van het administratieve
team.
Het online bestand kan dan een spreadsheet maken waardoor je in een
oogomslag kan zien wie er op school eet, wie er in de opvang zit, …
Colijn neemt contact op met Maria om hiervoor eens samen te zitten.

Facturatie
De zorg van de ouders is groot omdat het soms wat bizar is dat er voor het
ene kind meer moet betaald worden (qua maaltijden) dan voor het andere
kin uit hetzelfde gezin, die hetzelfde eten.
De ouders krijgen geen overzicht op de manier hoe de factuur wordt
opgemaakt.
Ze vragen zich af of de facturatie transparanter kan.

Schoolreglement
Is het school reglement nog actueel?
Het is niet zo vlot geschreven.
De vraag naar de werkgroep: “ Zien jullie het zitten om het schoolreglement
te herschrijven ?”
Niet op vlak van inhoud, wel op vlak van leesbaarheid.
Een voorstel is om 2 schoolreglementen te maken.
Een algemene voor de ouders en een voor de kinderen met de afspraken.
We wachten op de versie waar wij in mogen werken ( Aäron)
Het liefst is onze versie af tegen september.
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Kalender vs Vliegernieuws
Kan er een google agenda worden opgemaakt voor ouders.
Zo kunnen ze alles in hun eigen agenda overgebracht worden in plaats van
de PDF die ze elk jaar krijgen.
Het voorstel van Colijn is om eventueel een agenda te maken per jaar per
leefgroep.
Zo kunnen de mensen dit in hun eigen agenda overbrengen.
Andere leden van de werkgroep vinden dat dit in het vliegernieuws duidelijk
genoeg staat.

Communicatie meets evenementen
We communiceren met de werkgroep communicatie dat wij een stukje werk
op ons willen nemen in het kader van “25 jaar de Vlieger.”
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