WERKGROEP COMMUNICATIE
VERGADERING 14/11/2013
Aanwezig: Benjamin, Lieven, Tom, Anne Mie, Maria, Anke,
Verontschuldigd: Ann-Sofie, Peter, Robin, Marjan
Website
De vergadering met Sam was heel positief. Onze ideeën zijn haalbaar, zowel qua planning als
technisch. Wel met kleine aanpassingen aan structuur, maar geen probleem voor ons, dus Sam
gaat ervoor!
- De gebruikers van de site laten we geen grote keuze op gebied van lay-out & kleur: dit
wordt gestuurd vanuit de werkgroep, zodat er eenheid blijft.
- Werkvriendelijkheid wordt gegarandeerd. We vragen ook aan Sam om een sessie te
voorzien met het team om de nodige uitleg te geven.
- Het kader zal er op tijd komen, maar wij moeten de teksten invullen. Dit zal door
team/Joeri/Maria moeten gebeuren, want de leden van de werkgroep kunnen niet
oordelen wat achterhaald is en wat niet.  vlug aan beginnen! Anke zoekt haar
papieren afdruk terug en bezorgt die aan Maria.
- Alle teksten laten nazien door Lieven en extra controle door Anke.
- Starterskit komt als download op de site, dus moet ook nog in orde gebracht worden.
Maria vraagt Robin om teksten nog eens terug te bezorgen voor nazicht. Daarna terug
naar Robin voor Lay-out.
- Team-blogs: zouden niet plots in december mogen starten, maar met terugwerkende
kracht vanaf september, zodat er wat ‘body’ is. Na afloop van het schooljaar wordt
alles bijgehouden, zodat we een soort archief krijgen waarnaar we later kunnen
terugkijken. Tom vraagt vrijdag aan Joeri om het team te nu al teksten te laten
voorbereiden, met foto’s in aparte mapjes (met datum verslagje). Foto’s niet in Word
plakken.
- Zodra de website actief is: enkel mail als herinnering dat er een nieuwe frigodocs klaar
is, zonder attachment, maar met link naar de site.
- Mails van leerkrachten naar ouders: ‘klik nu op de link’, zodat ouders naar de blog
geleid worden.
- Wat de school algemeen post op de site zal als link op facebook komen.
- Iets interactiefs? Niet voorzien omdat dan moderator nodig is. Indien er op een
moment nood is aan een ‘ideeënbus’, dan kunnen we die zonder probleem toevoegen.
Wanneer pakken we uit met de site?
- Op 28 januari is er schooloverleg. Als de site in orde is en het nog nieuw is voor de
ouders, kunnen we hem dan eventueel presenteren. Zal misschien moeilijk worden qua
timing.
- Scherm in de hal (flatscreen of ander groot scherm, misschien van de provincie), met
blogs die veranderen. Zodra je iets nieuws op de site zet, kun je aanvinken om dit
automatisch op het ‘landingsscherm’ te laten verschijnen.
T-shirts
Robin stuurde een ontwerp door in 2-kleurendruk. Mooi, maar binnen de werkgroep zijn er
drie mannen die het nogal vrouwelijk vinden. Ligt het aan de lange wimpers of aan de vorm
van de T-shirt? Wordt voorgelegd aan Robin.  Anne Mie?

Sjaaltjes
Er moeten nieuwe sjaaltjes komen voor uitstappen. Team vraagt aan de werkgroep om te
beslissen over kleur & ontwerp.
Moet vooral opvallen, daarom kiest de werkgroep voor ‘Lime’, soort fluo tussen geel en
groen + reflectiestrookjes. Anne Mie ziet het zitten om de sjaaltjes zelf te maken met de
naaiclub. Maria zet oproep in frigodocs voor extra naaiouders.
Folder WAO
Nu de website in ontwerpfase zit, kunnen we ons beginnen toespitsen op de folder voor de
WAO. Een 200-tal folders up-to-date per jaar volstaan, ook voor presentatie op
infomomenten.
We vragen de mensen van de WAO wat ze, naast de realisaties, van teksten in de folder
willen.
Benjamin bekijkt de brief van de WAO en herschrijft indien nodig  positief formuleren.
Communicatie rond schooloverleg
We agenderen dit voor volgende vergadering: actieplan opmaken om meer volk naar
schooloverleg te lokken.
Volgende vergadering: 12 december
TO DO
Maria/Joeri/team

-

Anke
Maria

-

Robin
Tom
Anne Mie

-

Benjamin

-

Teksten maken voor site en doorsturen naar Lieven, daarna naar
Anke.
Afdruk teksten oude website opzoeken en bezorgen aan Maria
Tekst starterskit opvragen bij Robin voor nazicht
Oproep frigodocs naaiouders
Starterskit lay-outen na nazicht
Joeri vragen om team tekstjes + foto’s v.a. september te laten
klaarmaken voor blogs.
Feedback T-shirts  Robin
Voorstellen op naaiclub om sjaaltjes te maken
WAO vragen wat ze in folder willen.
Op agenda volgende vergadering: folder wao + actieplan
schooloverleg
Brief WAO herbekijken/herschrijven

