WERKGROEP COMMUNICATIE
VERSLAG 03/07/2014
Aanwezig: Marjan, Pieter, Anke, Colijn, Lieven, Anne Mie, Robin, Tom, Maria
Verontschuldigd: Benjamin
20 jaar De Vlieger
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Logo = oké. Dankjewel Robin!
Website online = oké. Dankjewel Pieter!
Flyers moeten gedrukt + persmap klaar tegen 1 september. Wat moet er op van teksten? Vergadert de
werkgroep 20 jaar nog?
Anne Mie stuurt een mailtje naar Ciska en Robin om te vragen.
Na de 20ste is het belangrijk om zo vlug mogelijk foto’s op de site te zetten. Foto’s mogen
doorgegeven worden aan Pieter, onze chef website.
Wie trekt er foto’s? Helen, ouders, Pieter (behalve 1ste activiteit). Mag ook gevraagd worden aan Pat.
Altijd een 5-tal foto’s naar de pers sturen - via Colijn.
Spandoek: kiezen we voor een spandoek aan de gevel, als verbinding tussen de bestaande banners of
aan de veiligheidshekkentjes? Of kiezen we voor beachvlaggen?
Na de vergadering gingen we de situatie ter plaatse bekijken en kozen we voor 4 beachvlaggen. Twee
aan weerkanten van de voordeur en twee ter hoogte van de paaltjes op de wegversmalling. Die zullen
het meest de aandacht trekken, zijn niet zo duur en kunnen meteen ook meegenomen worden naar de
activiteiten.
Robin zorgt voor ontwerp, Pieter zorgt voor bestelling. Factuur mag op naam en adres van de school.
Indien dringende betaling gewenst: best mailtje sturen of bellen naar Joeri.
Joeri en Colijn zijn samen op stap geweest ⇒ de tv komt er in augustus.
Guerilla-actie ‚Vlieg-er-in’: iedereen denkt verder na over een ludieke actie.
De muur: het laatste weekend van augustus staat al een werkweekend gepland. We kunnen dit
combineren.
We zouden kunnen vragen aan de werkgroep infrastructuur om verf te voorzien en kurk voor de
wolken, maar de kans is groot dat zij niet meer samenkomen en dat dit voor uitstel zorgt. Benjamin,
zie jij het zitten om verf te halen? Bij Hobbycenter is er een rekening van De Vlieger en moet je niet
zelf betalen. Er is toestemming van Joeri om het nodige aan te kopen.

Schooloverleg

De agenda wordt waarschijnlijk eind augustus opgesteld.
Hoe zien wij het?
• Discussiepunten inlassen
• Mensen persoonlijk aanspreken werkt.
• We mogen niet verwachten dat er veel meer volk afkomt dan de vorige keer. Met teveel ouders zou er
misschien zelfs minder discussie zijn, want dan heb je mensen die zich wegsteken of die niet meer
durven praten voor de groep.
• Vooraf de vraag stellen aan ouders: ‚Stel dat je een cheque van 8.000 euro zou krijgen om te
investeren in de school, wat zou je ermee doen?’ Ouders oproepen om hun ideeën te komen brengen.
We zouden ze kunnen oplijsten en met de beste ideeën aan de slag gaan.
• Teaser: ‚Schaffen we de maaltijdbonnetjes af? Wat komt er in de plaats? Hoe flexibel kunnen we nog
zijn? Moeten we, zoals in andere scholen, vragen dat ouders hun kinderen voor een schooljaar lang
inschrijven voor vaste dagen, zodat er geen overschotten of tekorten meer zijn?’
Er ontspint zich een geanimeerde discussie in onze groep, wat bewijst dat het een onderwerp is dat
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leeft en dat nodig besproken wordt. Moet dus zeker in schooloverleg komen.
Aan ouders uitleggen waarom de opslag er komt en wat alles kost.
Teaser: ‚We steken 8.000 euro van de ouderbijdragen in de maaltijden’
Moeten we de warme maaltijden afschaffen of ons net toeleggen op de extra service? Hiermee maak
je het gezinnen makkelijker en dat is ook een goede reclame.
Je kan nog verder gaan in het aanbieden van service: kinderopvang, strijkatelier, ...
Uit de bevraging aan ouders over de WAO kwamen geen goede ideeën voor een nieuwe naam.
Gewoon ouderbijdrage kwam het meest naar voren. Misschien moeten we als titel voor de folder en
voor communicatie omtrent WAO inderdaad gewoon ouderbijdrage gebruiken.
De folder moet klaar zijn tegen eind augustus, om in de mappen te steken die we tijdens de eerste
schooldagen meegeven met de kinderen.
We kiezen voor de foldervorm.
(Marjan, tijdens de vakantie misschien toch best naar mijn privémail mailen:
mariaboydens@gmail.com. Die wordt meer gelezen dan de Vliegermail. Best ook met kopie naar
Joeri, zodat hij ook op de hoogte is)

Volgende vergadering is nog niet vastgelegd: met het kleine aantal overblijvers was dit wat moeilijk. We
werken met een Doodle.
Verslag: Maria
TO DO

Anne Mie
Robin
Pieter
Colijn
Benjamin
Maria
Marjan
iedereen

• mail naar Ciska en Robin voor tekst flyers en persmap
• doodle voor volgende vergadering
ontwerp beachvlaggen
bestelling beachvlaggen
opvolgen tv-scherm
verf en kurk halen?
mail naar Joeri+Ilse om schilderwerk in te lassen in werkweekend
afwerken folder wao
nadenken over guerilla-actie

