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WAO
Er was de vraag van de WAO naar onze werkgroep om een folder op te maken om de
werking te verduidelijken naar ouders. Wij zijn voorstander van een vernieuwde
communicatie.
-

-

WAO is een term uit de oprichting van De Vlieger waar ouders van nu geen voeling
mee hebben. Voor officiële zaken is die naam nodig (statuten), maar wij kunnen het
intern anders benoemen.
Andere invulling van de infobrief naar ouders.
Andere presentatie: scherm in de hal

Scherm
-

Pieter spreekt met Joeri omtrent de technische vereisten van het scherm en de
manier van werken.
Op het scherm: beelden van de website, afgewisseld met acties/boodschappen en
ludieke foto’s van verwezenlijkingen van de WAO.
Ouders permanent herinneren wat er met hun centen gebeurt.
Bediening vanuit het secretariaat. Pieter neemt de foto’s.

Folder
Marjan maakt een ontwerp. Deadline: september.
-

Basis: lay-out/stijl van de schoolfolder
1 foto van de reeks van het scherm
Enkele concrete cijfers: wat brengt het op? Wat gebeurt ermee? Transparant.
Inlassen: mogelijkheid om in één keer of per kwartaal te betalen.
Maria bezorgt Marjan de brief van september en vraagt aan Joeri of er nog extra
dingen in de folder moeten.

Naam
-

Iedereen denkt na over een goede naam.
We houden ook een bevraging aan de ouders via Google Docs. Colijn komt Maria
uitleggen hoe het werkt. Termijn: tussen nu en de paasvakantie
- Wat houdt de WAO in volgens jou?
- We denken aan een nieuwe naam; heb je een voorstel voor een naam?

Verklarende woordenlijst
Idee komt van op het schooloverleg: nieuwe ouders kennen niet alle termen en begrippen
op school. Een woordenlijst zou handig zijn.
Hiervoor bestaan eigenlijk al twee mogelijkheden:
-

-

De starterskit is ooit ontstaan uit een dergelijke vraag en die verklaart al een groot
stuk van onze werking. Jammer genoeg staat hij nog niet op de site. Robin bezorgt
Maria heel vlug de vernieuwde versie.
Op de site komt alles aan bod. Met een zoekfunctie zou dit opgelost zijn.  wordt
gevraagd aan Sam en aangekondigd in Frigodocs eens het in werking is.

Schooloverleg
We maakten de uitnodiging al aantrekkelijker door te melden dat er iets gedronken wordt
en er gebabbeld wordt over de school, maar het kan nog beter:
-

Altijd 1 of 2 discussiepunten inlassen!
Strikt leiden.
Op voorhand agenda meedelen aan ouders, zodat ze al kunnen nadenken en hun
mening vormen.
Eerst discussiepunten agenderen, daarna informatiepunten. Deze keer was er te veel
informatie en te weinig discussie.
(nota: kwam niet aan bod op deze vergadering, maar werd door ouders gemeld na het
schooloverleg: onze poging om het gezellig te maken werd teniet gedaan door de kou 
zorgen voor verwarming!)
Website
We hebben er een goed gevoel bij en hij wordt goed onthaald. Een pluim voor de werkgroep
communicatie!
Er zijn evenwel enkele bemerkingen en vragen om aanvulling:









verslagen werkgroepen
agenda
lay-out finetunen
tutti frutti
zicht op de klassen
zoekfunctie (zie hierboven)
tekst van Vliegerlied  waar inlassen?
smartphonevriendelijkheid

We reserveren onze volgende vergadering speciaal voor de website, om te evalueren en te
finetunen. Daarna bundelen we onze vragen voor Sam.

T-shirts
Beslissing is genomen: wordt opgelegd aan het lagere, vrijblijvend voor kleuters. Worden
verkocht aan kostprijs (+/- € 4).
Aantallen zijn doorgegeven aan Anne mie.
Veggie donderdag
Kan er, als verlengde van donderdag-fruitdag, donderdag-veggiedag ingevoerd worden?
Praktisch gezien is dit geen enkel probleem: elke dag wordt er vanuit steamplicity een
vegetarisch alternatief voorzien. Als wij gezamenlijk kiezen voor veggie, dan kan dat.
Wie beslist?  De ouders  lijkt ons typisch een onderwerp voor discussie op
schooloverleg. Vraag aan bestuur: kan dit geagendeerd worden?
Volgende vergadering hebben we vergeten vast te leggen.
Normaal elke 2de donderdag van de maand, maar die valt in de Paasvakantie.
Voorstel: donderdag 24 april of meteen 15 mei?

TO DO
Pieter
Maria

Colijn
Robin
Anne mie
Iedereen

Verslag: Maria

-

Joeri spreken ivm scherm
foto’s nemen WAO
brief WAO naar Marjan
vraag Joeri: wat moet nog op folder
bevraging Google Docs
starterskit op site zetten
uitleg Google Docs aan Maria
starterskit bezorgen aan Maria
T-shirts bestellen
vragen over schooloverleg naar bestuur
nadenken over naam WAO
website bekijken en opmerkingen doorgeven
keuze doorgeven over volgende vergaderdag

