Werkgroep Communicatie

Verslag vergaderingen uitwerking en in gebruikname nieuwe huisstijl
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Agenda:
- Opvolging ‘to-do’ lijst nieuwe huisstijl.
- Bepalen vergaderdata schooljaar 2013-2014.
- Op te volgen agendapunten volgend schooljaar.

Opvolging nieuwe huisstijl:
- Folder:
Marjan zorgde voor de lay-out van de folder en deze is klaar. Teksten werden nagelezen door de
werkgroepleden en aangepast waar nodig. De toestemming van de ouders voor het gebruik van de
foto’s is in orde (Cindy heeft de meeste toestemmingen op mail).
De folder is klaar om naar de drukker te vertrekken. Het is nog juist wachten op een foto van de
speelplaats na de aanpassingen die binnenkort nog moeten gebeuren.
In samenspraak met Joeri en Maria wordt de druk daarom nog eventjes uitgesteld.
- Omslagen en briefpapier:
Zijn klaar en aanwezig op De Vlieger. Marjan zorgde er tevens voor dat Maria er meteen mee aan
de slag kan.
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- Banners:
Ontwerp werd door Robin naar Logos verstuurd en de belofte werd gemaakt dat de banners klaar
zouden zijn tegen het nieuwe schooljaar. Ophangen vergt een meerkost. Joeri stelt voor om de
banners te laten ophangen door de werkman van de school om kostenbesparend te werken. Dit kan
wel pas bij de start van het nieuwe schooljaar, maar dat is geen probleem.
- t-shirts:
t-shirts gratis geven is geen optie. Er moet nog een goede vergelijking prijs/kwaliteit gemaakt
worden tussen de verschillende firma’s (Marjan).
- Badges:
Moet nog in orde gebracht worden!
- Starterskit:
Er moeten nog wat aanpassingen worden gedaan op vlak van tekst en lay-out, waardoor Robin iets
meer tijd nodig heeft dan oorspronkelijk gedacht. Wordt spoedig afgewerkt.
- Website:
Moest nog worden aangepakt.
De startpagina moet echter dringend worden aangepast zodat de nieuwe site (met aanwezige
nieuwe logo) wordt aangekondigd. Tom zet zijn schouders hieronder en neemt contact op met
Joeri.
- Starterspakket:
Oorspronkelijk had de werkgroep het idee om een ‘starterspakket’ mee te geven met de kinderen
om de nieuwe huisstijl op een leuke manier in de verf te zetten. Dit kon dan de nodige
startformulieren bevatten, maar eveneens bv. een t-shirt met het nieuwe logo of een latje met het
logo op… Dit alles eventueel in een fluo zakje.
Dit is echter niet haalbaar omdat er geen budget voor is.
Het bundelen van belangrijke documenten blijft echter een must naar duidelijkheid toe. Maria
zal tijdens de eerste schoolweek alle dringende correspondentie meegeven, maar de overige
documenten worden halverwege september samen meegegeven in een mapje. Op de mapjes wordt
een vliegersticker geplakt.
Mapjes: Cindy doet inkopen.
Voorstellen nieuwe logo:
De werkgroep is van mening dat dit moet gebeuren door het team en niet door de mensen van de
werkgroep. Maria bespreekt met het team of het mogelijk is om de aankondiging van het nieuwe
logo op een ludieke manier te laten gebeuren tijdens het startforum op 2 september.

Verslag: Eva

Pag| 2

01/10/2012

Werkgroep communicatie

Vergaderdata nieuwe schooljaar:
We vergaderen telkens de 2de donderdag van de maand.
Eerstvolgende vergadering: donderdag 12 september 2013

Op te volgen punten volgend schooljaar:
- Praktische opvolging nieuwe huisstijl + begeleiding binnenshuis.
- Meters en peters anderstalige ouders.
- Schooloverleg: moeten we niet in dialoog gaan met het bestuur om de sensibilisering hieromtrent
te herbekijken?
- Er zijn opnieuw heel wat grieven omtrent foutparkeren. Tom schudt aan de boom om de
werkgroep verkeer nog eens te mobiliseren.
- Vraag vanuit het bestuur naar een informatiefolder voor de WAO: dit wordt meegenomen, maar
is niet haalbaar tegen 1 september 2013. Misschien nu nog werken met de gewone brieven en
folder maken tegen januari 2014?
Zo komt er midden het schooljaar ook nog eens wat info en herhaling vanuit de WAO?

Verslag,
Cindy
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