WERKGROEP COMMUNICATIE
VERGADERING 10/10/2013
Aanwezig: Robin, Marjan, Tom, Anne Mie, Benjamin, Maria, Anke, Ann-Sofie, Lieven
Communicatoren
Cindy verlaat onze werkgroep om de nieuwe werkgroep ‘Wat na De Vlieger’ te vervoegen.
Bedankt, Cindy, voor de inzet van het afgelopen jaar!
Anne Mie leidt deze vergadering en doet dat zo goed dat ze dat van ons meteen mag blijven
doen.
Maria wordt verslaggever.
Benjamin is nieuw in de groep. Er zijn nog 3 mensen die interesse vertoonden, maar nog niet
reageerden op de uitnodiging (die wel heel laattijdig gebeurde).
Wie wordt voorzitter? We stellen de beslissing nog even uit tot we volledig zijn.
Huisstijl
- Introductie van het logo en drukwerk goed verlopen. Goede reacties op de mapjes.
Volgend jaar duidelijk vermelden dat mapjes terugmoeten.
Het opzet is wel geminimaliseerd. Het oorspronkelijke idee van een cadeautje voor elk
kind is weggevallen. We vragen aan bestuur om budget te voorzien voor volgend jaar
om toch elk kind een T-shirt te geven.
Marjan heeft al prijsoffertes opgevraagd voor het bedrukken van T-shirts. Anne Mie
meldt dat er via Brooklyn iets goedkoops mogelijk is. Robin en Marjan geven ontwerp
door aan Anne Mie.
- Heidi vraagt een standaardevaluatie-document met logo voor Google Drive. Marjan
kiest een lettertype dat we met het team gebruiken, zodat evaluaties e.d. meer uniform
zijn. Graag ook standaardmail + ondertekening. Ann-Sofie geeft door aan team.
- Vraag aan het team om enkel de gezinsoudsten te mailen met frigodocs en
boodschappen voor alle ouders. Dat kan eenvoudiger via shared mail, waar je
verschillende groepen kan instellen. Ann-Sofie bekijkt dit.
- Maria stuurt beter geen Word-versie meer door van de frigodocs, want de lay-out
verschuift en het resultaat is niet mooi. In de plaats link van nieuwste Acrobat
meesturen met de mail.
Facebook
Er wordt gewerkt aan de facebookpagina.
Nu is er:
- de gesloten facebookgroep, waarvan veel mensen lid willen worden, maar die telkens
door Joeri moeten toegelaten of geweigerd worden.
- de publieke pagina van de groene speelplaats, die zal evolueren naar een
evenementenpagina.
Joeri laat die twee samensmelten tot een publieke pagina van Leefschool De Vlieger.
Website
- Lieven is begonnen met het navlooien van de teksten, maar het is té veel en te
achterhaald.
- Niet-Vliegers hebben voldoende met de folder op de site.
- De teksten voor de ervaren Vliegers moeten heel beknopt zijn.
- De site moet vooral een blog-site worden vanuit de klassen en daarom goed werkbaar
zijn.

-

-

We hebben een lay-out, dus Sam kan aan de slag.
Maria vraagt aan Joeri om af te spreken met Sam. Deadline: eind december om
structuur online te hebben. We geven Sam 1 week om te laten weten of dit haalbaar is
voor hem.
- Indien niet, zoeken we een andere oplossing. Eventueel Jorick Phlypo.
- Indien wel, maken we een miniwerkgroepje om Sam bij te staan.
Volgende vergadering bespreken we het resultaat.

Starterskit
Robin is ermee bezig, maar ook dit is geen makkelijke klus. De aangereikte teksten waren
verwarrend en nogal slordig nagezien.
Stewards en stewardessen
Het voorstel van Youri VDB om per gezin een voorstelling te maken op PDF van de personen
die de kinderen komen afhalen op school, stuit op privacy-gevoeligheden. Daarom gaat het
niet door. Anne Mie geeft de boodschap aan Youri.
Werkgroepen in frigodocs
Het zou goed zijn om alle werkgroepen + hun leden nog eens voor te stellen in de frigodocs,
met een oproep naar nieuwe geïnteresseerden.
Maria zorgt ervoor.
Peters en meters
Anderstalige gezinnen kunnen er veel baat bij hebben om bijgestaan te worden door een ouder
met kinderen in dezelfde leefgroepen, om boodschappen te vertalen en de nodige uitleg te
geven.
Onze oproep van vorig jaar, naar kandidaat-ouders bracht niet veel resultaat, maar was
eigenlijk niet concreet genoeg.
We vragen de leerkrachten om voor hun eigen klas te bepalen welke gezinnen assistentie
nodig hebben. Op de eerstvolgende leefgroepsvergaderingen kan de oproep gerichter
gebeuren naar de klasouders.
Folder W.A.O.
Vanuit de W.A.O. kwam de vraag om een folder te maken over de realisaties die gebeuren
met de ouderbijdrage.
We maken er een positief verhaal van en we nodigen de mensen meteen uit voor het
schooloverleg, waarin ze mee beslissen over de bestemming van de ouderbijdrage. We geven
de folder ook mee met de herinneringen die in het voorjaar opgemaakt worden. Dit betekent:
deadline februari. Komt op agenda van volgende vergadering
Varia
Onze communicatie bereikt niet steeds alle ouders, soms omwille van toevallige
omstandigheden die we niet kunnen vermijden. (kamp, waardoor ouders de frigodocs niet op
tijd kregen).
Voortaan reserveren we 1 van de 2 kastjes aan beide kanten van de voordeur voor dringende
boodschappen, zoals pedagogische studiedagen, vrije dagen, activiteiten.
Vergaderingen: telkens de 2de donderdag van de maand. Volgende vergadering: 14
november.
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budget vragen aan bestuur voor gratis T-shirts
boodschap naar Youri: neen voor stewards/stewardessen
op agenda volgende vergadering: folder wao
op document voor volgend jaar: mapjes moeten terugbezorgd worden
link acrobat meesturen met frigodocs ipv word-versie
Joeri aanspreken voor website/Sam
Werkgroepen + leden in frigodocs
Vraag aan team: welke gezinnen hebben peter/meter nodig  op
leefgroepsvergadering brengen
ontwerp T-shirts aan Anne Mie bezorgen
verderwerken aan starterskit
lettertype kiezen voor standaarddocumenten
op team brengen: standaardevaluatie  van team voorbeeld evaluatie
naar Marjan
Shared mail bekijken voor gebruik met team
Aankondigingen in kastjes aan voordeur

