WERKGROEP COMMUNICATIE
VERSLAG VERGADERING 09.09.2014
Aanwezig: Marjan, Peter, Tom, Georg, Colijn, Anke, Maria, Anne Mie, Benjamin, Robin
Verontschuldigd: Ann-Sofie, Lieven, Pieter
Welkom
Welkom aan de twee nieuwe ouders in onze groep: Peter, papa van Pauline in de tweede leefgroep
en Georg, papa van Elie-Blue, ook in de tweede leefgroep.
20 jaar De Vlieger


Hoe worden ex-Vliegermensen uitgenodigd?
Maria meldt dat ze nog niet uitgenodigd werden: de werkgroep 20 jaar verwacht dat wij dat
doen, maar de info kwam laat.
Eigenlijk leent de locatie zich niet tot een massale toeloop, waardoor we ons beter
toespitsen naar het einde van het schooljaar om de massa hier te krijgen.
Toch zou het goed geweest zijn als de mensen op de hoogte waren, wie wil komen is
welkom.
Noot achteraf: deze informatie was niet helemaal correct: eind juni werden de ex-leerlingen
en –ouders wel op de hoogte gebracht van het feestjaar en de startdatum. Heb ik zelf
gedaan, maar was ik doorheen alle drukte en met een vakantie ertussen alweer vergeten.
Ondertussen is de uitnodiging & programma doorgemaild. Maria














Pers: neemt Colijn op zich, maar beter niet te vroeg, zodat aandacht blijft voor de leukere
dingen.
Website 20 jaar De Vlieger is online en Pieter zette er de laatste info op.
We zetten een facebookpagina van De Vlieger op. Er moet roulatie komen in de website en
we moeten vooral mensen van buiten de school bereiken. Vooral feelgood-sfeer creeëren.
Mensen oproepen om foto’s van forum e.d. te publiceren? We linken 20 jaar De Vlieger
eraan. Anne Mie zorgt voor de opstart.
Anne Mie nodigt het college van burgemeester en schepenen uit.
Robin maakt een ontwerp voor de beachflags en gaat ervoor om die voor 20 september
bezorgd te krijgen.
Colijn zorgt voor de stylo-bestelling
Het schilderen van de muur in de hal is mislukt doordat de muur afbladdert. We willen hem
graag in het lichtste blauw van de website en zorgen dan zelf voor de kurkwolken, die we na
dit schooljaar kunnen blijven gebruiken.
We vragen aan de werkgroep infrastructuur om te bekijken hoe de muur (en de hal) verder
kan aangepakt worden.
Hoe zit het met budget voor communicatie? Hoeveel kunnen we besteden? Zouden we niet
best een budget per schooljaar krijgen, zodat duidelijk is wat kan en wat niet?
Joeri bekijkt liefst elke vraag apart en ziet of het nuttig is en of er budget voor is.
Sponsoring met publiciteit mag wettelijk gezien niet op scholen en daar staat de school nogal
terughoudend tegenover. Sponsoring voor een fuifaffiche kan wel.
We moeten ervoor zorgen dat uitnodigingen voor activiteiten vroeger vertrekken naar
buitenstaanders, maar daarvoor moeten we ook op tijd over informatie beschikken en op tijd

brainstormen.
Volgende vergadering: fuif agenderen + werkpunt voor dit jaar: stappenplan opmaken voor
verschillende activiteiten.
Communicatieplan
Peter doet het voorstel om een communicatieplan te ontwerpen.
Belangrijk is ook: aan nieuwe ouders info doorgeven over de website en communicatiekanalen en
hoe die te gebruiken. In eerste leefgroepsvergadering van het schooljaar zouden leerkrachten daar
wat uitleg moeten over geven.
In Frigodocs kunnen we bij elke klas een link inlassen naar de klasblog.
Kunnen veel van de papieren formulieren niet elektronisch ingevuld worden via applicaties op de
website? Een digitaal platform voor formulieren. We zitten met enkele praktische belemmeringen:
een aantal formulieren moeten we verplicht op papier bijhouden voor inspectie, voor andere zaken
moeten de mensen sowieso een envelop met geld meegeven en heel wat ouders zouden er niet toe
komen om het nodige elektronische werk te doen.
Misschien kan op scholengroepniveau iets uitgewerkt worden? Is iets om aan Joeri te vragen.
tv
De tv is geplaatst in de hal, maar de wifi-verbinding tussen server en tv is slecht, waardoor het nog
niet goed lukt via dropbox. Voorlopig moeten we het met stick doen.
- Wie zet informatie erop?
Een beurtrol zou goed zijn. Colijn wil de beurtrol starten en Anke leren hoe het moet, zodat
zij kan overnemen.
- En wat?
menu’s
Filmpjes. Helen heeft al een leuk filmpje gemaakt en wil er nog maken.
meest recente forum
wie doet volgende forum?
aankondiging activiteiten
We denken thuis verder en brainstormen volgende keer wat er nog op tv kan komen.
- Marjan maakt een template waarin we kunnen werken en die het aantrekkelijker maakt.
- Anne Mie maakt een link naar Facebook.
T-shirts
De T-shirts zijn heel goed geprijsd, maar er zit vertraging op de aanmaak. Ze worden verrekend in de
maximumfactuur. Dat is goed voor ouders die het financieel moeilijker hebben, maar de
communicatie in de klas mocht iets beter. Overbrengen: de maximumfactuur is er niet enkel voor
uitstappen en we zullen niet minder uitstappen doen door de T-shirts.
Voorzitter
Anne Mie, onze voorzitter, zit in teveel werkgroepen en zou graag een opvolger vinden in het
bestuur. Tot nu toe lukt dat nog niet, waardoor ze nog even volhoudt. Een voorzitter vanuit onze
werkgroep is ook goed, want het hoeft niet meteen de voorzitter te zijn die in het bestuur zit. We
beslissen volgende keer over het voorzitterschap, na de vergadering van het bestuur.

Schooloverleg
Er moet nagedacht worden over de manier waarop met ouders vergaderd wordt, ook voor
leefgroepsvergaderingen. Laat ouders niet uren in kinderstoeltjes zitten!
Datum schooloverleg: normaal december-januari en mei-juni. Wordt gepland in het bestuur.
Folder
De wao-folder is heel mooi en ziet er duur uit, maar is niet duurder dan de mindere kwaliteit. Al veel
goede reacties van ouders.
Varia
-

Heeft iemand relaties bij een radiostation? Voor de Vliegerradio (volgende activiteit van 20
jaar De Vlieger). Colijn: Geert Delombaerde
Verslagen van werkgroepen op de website: was een vraag naar ICT-man Sam en zou er
moeten komen.
Eerst de doelgroep van activiteiten vastleggen.

Volgende vergadering: dinsdag 7 oktober. We behouden voorlopig telkens de 1ste dinsdag van de
maand.
Agenda volgende vergadering: schooloverleg, stappenplannen, communicatieplan,
doelgroepen, fuif, voorzitter
TO DO:

Maria
Colijn

Anne Mie
Robin
Marjan
Verslag: Maria

werkgroep infrastructuur vragen om hal te bekijken
Frigodocs: link naar klasblogs invoegen
pers voor activiteiten
stylo’s bestellen
Anke leren hoe dingen op tv te zetten
facebookpagina opstarten + link tv
burgemeester en schepenen uitnodigen
beachflags ontwerpen en bestellen
ontwerp template tv

