WERKGROEP COMMUNICATIE
VERGADERING 12/06/2014

Verontschuldigd: Anke, Robin, Lieven
Aanwezig: Colijn, Marjan, Helen, Anne Mie, Tom, Pieter, Maria
Teevee
Zodra Joeri naar Mediamarkt gaat, gaat Colijn mee om een TV te kopen. Deadline: op ijsbrekersdag
testdraaien. (via Apple-TV flickr-stream)
Joeri aansporen: nu nog met WK-korting!
Filmpje
Helen biedt aan om een animatiefilmpje te maken voor De Vlieger en is daarom uitgenodigd op deze
vergadering. Welkom Helen! Ook als vast lid van de ploeg!
Mogelijkheden:
-

-

bewegend beeld voor TV
promofilmpje voor de website
om mensen voor te stellen: wie is wie?  foto’s & uitleg nodig!
- Team
- Bestuur
- Werkgroepen
Aankondigingen schooloverleg ludieker maken
20 jaar De Vlieger  heeft voorrang!

T-shirts
De offerte is aangevraagd, tegen start volgend schooljaar zullen ze er zijn.
Voorstel Colijn: volwassenen die meewerken aan activiteiten zouden ook T-shirt moeten dragen =
herkenbaarheid! Dus Anne Mie: best wat meer grote maten bestellen.
Website
Aanpassingen zijn oké voor Sam, maar we moeten geduld hebben tot begin volgend schooljaar.
Enkel twijfel omtrent de haalbaarheid van aanpassingen voor smartphone, maar hij wil er wel voor
kijken.
Weekverslagjes met foto’s worden in sommige klassen nog steeds gemaild. Dat is leuk om te krijgen,
maar zou beter via de website gebeuren. Maria geeft dit nog eens door aan team.
Voor 20 jaar De Vlieger maakt Pieter een aparte site, we kunnen immers niet wachten op Sam.
Hij vraagt ook een domeinnaam aan.
20 jaar De Vlieger
-

Affiches zullen rode draad zijn. Robin heeft twee ontwerpen doorgestuurd die we zelf telkens
met tekst kunnen opvullen.

-

-

Opmerkingen: we missen ons vliegertje en kleuren van het logo. De huisstijl van de folder
zou erin terug te vinden moeten zijn. Anne Mie geeft dit door aan Robin.
Eind dit schooljaar nog de openingsplechtigheid van september aankondigen.
Later persmoment en volgende affiches
Facebook: Joeri
Pers: Colijn wordt onze persverantwoordelijke
Website: Pieter tegen volgende week. Teksten moeten aangeleverd worden!
Bijhouden eens bezig: foto’s en teksten naar Pieter sturen.
The Wall: de muur in de hal mag geschilderd worden (met verf van Hobbycenter), met
wolken in kurk die we ook kunnen schilderen.
Met het logo van de affiche van Robin, maar met Vlieger ipv maan en zonder 20 jaar.
Benjamin en Helen zijn al kandidaat om te schilderen. Benjamin, neem jij initiatief hiervoor?
Zodra schildermoment geweten, kunnen we een oproep doen voor helpers.
Zotte ideeën: stickers maken, wedstrijd city game?? Social media om push te geven. Banksystyle.

schooloverleg
Werd last minute geannuleerd: er waren geen nuttige onderwerpen & volgend jaar starten we
meteen met nieuw concept. Sfeervol – amfitheater – lichtjes. Opwarmen in september.
 Hele volgende vergadering over brainstormen. Ludiek opnemen!
Anke, speciaal voor jouw verjaardag: onze laatste vergadering van dit schooljaar op woensdag 2 juli ,
over schooloverleg en WAO.
Foto’s WAO: schoolbord – meubeltjes – laptops – groene speelplaats. Pieter houdt begin juli een
fotosessie met een 4-tal kinderen. Idee belangrijk: ‘What’s in it for the school?’

Verslag: Maria

TO DO:

Colijn
Helen
Pieter
Maria
Anne Mie
Robin
?
Joeri
Benjamin

Met Joeri naar Media Markt voor TV + september: pers contacteren
filmpje(s) maken + helpen schilderen muur
site 20 jaar De Vlieger maken + domeinnaam aanvragen
foto’s trekken WAO
team aansporen om weekverslagjes op de website te publiceren
Robin contacteren ivm aanpassingen logo & affiches 20 jaar
T-shirts: aantal volwassenen iets optrekken
graag aanpassingen doorvoeren
tekst voor openingsplechtigheid op affiche eind dit schooljaar (opm Maria: ik wil dit wel
doen in overleg met Ciska, tenzij iemand anders dit graag aanpakt)
Facebook aanpakken
aanpak muur

