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Werkgroep 20 jaar De Vlieger
De Werkgroep vraagt of wij enkele dingen op ons kunnen nemen:
-

-

-

-

Flyer met programma van het hele jaar. Er is een activiteit rond de 20ste van elke
maand  tegen 20 september zou die moeten klaar zijn.
Vooraf:
- Gewone schoolkalender op 1 september met enkel data, geen invulling.
- Na 20 september definitieve kalender online en aankondiging in Frigodocs
Persberichten. Wie van ons wil dit op zich nemen? Pers uitnodigen voor
persmoment in september (iets ludieks aan koppelen) en aankondigingen/verslagjes
telkens bij verdere activiteiten.
- Alle perscontacten bijeen: http://www.perskringoostende.be/leden/alleleden.htm .
- Mail naar alle persleden tegelijk: info@perskringoostende.be .
Een affiche (+ logo) die kan gebruikt worden voor alle activiteiten rond 20 jaar De Vlieger.
Ideaal zou zijn om die te hebben tegen eind dit schooljaar, om de eerste activiteit al te
kunnen lanceren. Aan de andere kant: het zou leuker zijn om het logo en affiche pas te
lanceren in september. We teasen nu met sobere affiche.
Robin heeft momenteel heel weinig tijd, maar is toch bereid om een ontwerp te maken.
Een (geschilderde?) strook vanuit de hal naar boven, waarop chronologisch foto’s van de
verschillende activiteiten komen, die m.a.w. aangroeit in de loop van het schooljaar.
Een plaats op de website.
Een banner.

Strook met foto’s: om dit mooi en proper te houden moet je al werken met duur materiaal.
Anders gaan foto’s krullen, er wordt langs geschuurd en het blijft niet lang aantrekkelijk. Ons
voorstel: de lege muur in de hal beschilderen in website-kleuren. (indien er voldoende budget
zou zijn, zou een kurklaag eronder het duurzaamste zijn) Met 10 wolken, voor elke activiteit 1.
Moet klaar zijn tegen persmoment en dan een doek wegtrekken en ‘The Wall’ presenteren.
(Goedkope, degelijke verf: Hobbycenter)
Of een rail bovenaan de muur met doorzichtige touwtjes, waaraan 10 kaders ipv wolkjes. Dit is
duurzaam een telkens aanpasbaar. We zouden telkens de volgende activiteit centraal kunnen
hangen en opschuiven als die voorbij is. Hierin zou ook de TV kunnen geïntegreerd worden.
Vraag naar Joeri: kunnen wij beschikken over een budget? Om banners/folders/affiches te
maken en te schilderen is er geld nodig.
Schooloverleg
Aankondiging moet beter dan vorige keer. Was inderdaad niet voldoende vooraf gepland en
halsoverkop door Maria gemaakt.
Hoe kunnen we opkomst verbeteren?







Door ludieke ‘onwaarheden’ aan te kondigen als discussiepunten:
- ‘Het team gaat op reis naar Barcelona met geld van de ouderbijdrages. Wat vind jij
daarvan als ouder?’
- ‘Enkel mannen hebben stemrecht over de WAO-beslissingen’
- ‘schooluniform wordt ingevoerd’
Door telkens werkelijke discussiepunten in te lassen:
- Invoeren van vegetarische maaltijddag.
- Aanbieden van halalmaaltijden?
Nieuwe bevraging: ‘welke thema’s wil u als ouder aan bod laten komen?’
Thema’s die niet passen in een schooloverleg, schuiven we door naar de correcte
organen.

We proberen dit twee keer, vanaf volgend schooljaar. Nu te laat om goed te organiseren.
T-shirts
Worden besteld. Anne Mie probeert het klaar te krijgen tegen volgende vergadering. De iets
degelijker versie kost +/- € 5,00. We opteren hiervoor.
Alle kinderen van het lagere zullen verplicht worden om een Vlieger-T-shirt te dragen tijdens de
turnlessen, de kleuters hebben de keuze.
Voorstel van de leerkrachten: als het T-shirt te klein wordt en nog in goede staat is, dan krijg je 1
euro korting op volgend nieuw T-shirt als je het oude inlevert. Volgende ouders krijgen de keuze
tussen een tweedehands T-shirt aan € 2 of een nieuwe aan € 5.
Sjaaltjes
Het lukte tot nu toe niet in de naaiclub. We lanceren een oproep in de Frigodocs. Groene
sjaaltjes, zoals ons logo + logo + tel nr.
Starterskit
Is af, is heel mooi en staat online. Bedankt Robin!
Folder WAO
Marjan heeft een ontwerp gemaakt dat we heel mooi vinden. Er was discussie over de bedragen:
moeten die erop of niet? Maar zoals het geïntegreerd is in de folder, met afscheurstrook, is het
prima.
Pieter, kun jij zorgen voor de foto’s? Er is nieuw kleutermeubilair besteld, dus het is het goede
moment!
Op de folder ook:
-

link naar website, waar je meer vindt, maar … we ontdekken nu dat de WAO niet
op de website voorkomt. een pagina voorzien op de website
Belangrijk: je betaalt slechts 1x/gezin, niet per kind
Vermelden dat het handig is om een doorlopende opdracht te geven, of dat je
ook de keuze hebt om alles ineens te betalen.  extra kolommetje op
afscheurstrook: ‘eenmalige storting’ (=bedragen x 10)

-

-

-

Vermelden dat we discreet omgaan met de gegevens. Inzage slechts door 2
personen, strookje mag onder gesloten omslag terugbezorgd worden.
Folder ook als download op website
Herhaling bevraging naar naam WAO in mail: Maria maandag. (Hierbij terzijde: enkele
ouders van de groep ontvangen geen mails meer van Frigodocs. Ann-Sofie: kunnen alle
ouders opnieuw de mail krijgen?)
Elke keer op ’t einde van de maand herinnering om te betalen in Frigodocs. Sabine vragen
om resultaat te bekijken.

TV-scherm
Zal onvermijdelijk telkens moeten aan- en afgezet worden. Met afstandsbediening.
Met dropboxaccount waar iedereen aankan. Met Google Chrome  gaat constant over wifinetwerk, moet getest worden.
Colijn maakt een keuze en doet voorstel naar Joeri. Hij wil hem halen bij MediaMarkt indien dit
handig is. Bij de prijs moet je ook bevestiging inrekenen en het wegwerken van kabels.
Verslag: Maria
Volgende vergadering: donderdag 5 juni
TO DO:
Maria

Schoolkalender zonder invulling op 1 september, met invulling na 20 september –
online
Plaats op website voor 20 jaar De Vlieger
Volgend schooljaar: bevraging thema’s schooloverleg naar ouders
Herhaling bevraging WAO in mail
Info WAO + download WAO-folder op website.
Einde v.d. maand: herinnering in Frigodocs WAO betalen
Oproep sjaaltjes naaien in Frigodocs
Robin
affiche/logo 20 jaar De Vlieger ontwerpen
Ontwerp banner?
Aankondiging schooloverleg?
Anne Mie voorstel ‘The Wall’ + rail naar Joeri
vraag budget
ideeën schooloverleg naar bestuur
T-shirts bestellen
Colijn
Pieter
Lieven

voorstel TV naar Joeri
foto’s WAO
tekst WAO aanpassen voor folder. Ook rekening houden met aanvullingen in dit
verslag.
Ann-Sofie Alle ouders in mailgroep Frigodocs?
Lieven?
Perscontacten
?
Flyer programma 20 jaar De Vlieger

