WERKGROEP COMMUNICATIE
Vergadering 04/11/2014

Aanwezig: Colijn, Tom, Anne Mie, Anke, Maria
Verontschuldigd: Lieven, Pieter, Ann-Sofie, Peter

Leden
Jammer dat we met zo weinig zijn op de vergadering. Marjan en Robin zijn hard aan het
werk achter de schermen. Bij deze een warme oproep aan alle anderen om niet af te haken
en de vergaderingen te blijven bijwonen.
TV
Tot nu toe zette Joeri elke week nieuwe info op de tv, maar het is niet de bedoeling dat dit
enkel bij Joeri blijft.
De werkwijze is nogal omslachtig: van keynote naar quicktime naar I-movie en soms met
haperingen, waardoor er veel tijd in kruipt. Het programma is niet stabiel.
Colijn meldt dat Sam een voorstel had voor Raspberry-pie. We vragen Joeri of Sam een
oplossing heeft, anders zoeken we verder.
Positief: de communicatie werkt wel, dus de tv is zeker zinvol.
Als iemand Anke heel goed uitlegt hoe het moet, dan wil zij in het vervolg de informatie erop
zetten. Zij heeft tijd in haar slaapklasje, maar zou eigenlijk een laptop moeten hebben om
mee te werken.
Tom mailt Joeri met vraag naar laatste keynote.
Een mailadres (vb tv-journaal@leefschooldevlieger.be) zou goed zijn om ideeën voor inhoud
door te mailen. Op die manier zou Anke een lijst kunnen bijhouden van wat er allemaal op
kan.
Website
Sam heeft nog steeds teveel werk, waardoor onze website niet ge-updatet raakt. Dat
blokkeert voor een stuk onze werking. We vragen de codes aan Sam om zelf aan de website
te kunnen werken.
Anke merkt geregeld fouten op in teksten op de site. Zij moet een account krijgen om
aanpassingen te doen, zodat ze die meteen kan verbeteren.
Voorzitter
Voor Anne Mie lukt het binnenkort niet meer om op dinsdagavond te vergaderen.
Voor Maria ook niet meer op dinsdag en donderdag tot eind maart.

Anne Mie wil graag blijven komen naar onze vergaderingen, maar zou het voorzitterschap
willen doorgeven. Wie kan het van haar overnemen?
Facebook
Joeri heeft een pagina gemaakt – iedereen kan beheerder worden. Er is een systeem nodig:
wie beheert wat? Wat plaats je op facebook en wat op de site?
-

Tekening van de week
Foto forum
Verloren voorwerpenboek? Is niet interessant voor sympathisanten.
Leuke dingen

2 à 3 berichtjes per week. Anke en Tom worden beheerder.
De oude facebook moet weg  vrienden uitnodigen om nieuwe pagina te liken.
Communicatoren zijn er om op te volgen wat er gebeurt.
Winterpicknick
Ter informatie: Robin ontwerpt de affiche voor de winterpicknick. Dit is rechtstreeks gevraagd
vanuit de werkgroep. Daar hebben wij zeker geen probleem mee.
Inkomhal
Er is een soort prikbordmateriaal aangekocht om wolkjes uit te snijden. Anne Mie komt de wolkjes
erop tekenen en dan kunnen ze opgehangen worden. Wie zorgt voor de foto’s die erop geprikt
moeten worden? Vanuit werkgroep 20 jaar?
Dit leidt ons tot de vaststelling dat foto’s totaal verspreid bewaard worden en dat we geen
fotoarchief hebben met de school. Daar moeten we zeker voor zorgen!
Anne Mie, Colijn en Tom onderzoeken welk systeem best zou werken om onze foto’s in cloud op
te slaan. Indien nodig moeten we daar als school een klein bedrag voor voorzien, zodat ook ouders
foto’s kunnen plaatsen.
Schooloverleg
Thema: resultaten van de doorlichting die begin december gebeurt.
De organisatie zal door het bestuur gebeuren.
Fuif
De vraag werd aan onze groep gesteld om onze schouders mee te zetten onder de organisatie van
de fuif en om een affiches te ontwerpen, een soort creatieve werkgroep fuif te vormen.
Eerste stap is vooral om een concept te ontwerpen, zodat het niet zomaar een Vliegerfuif wordt.
Affiches ontwerpen kan pas als het concept en alle gegevens vastliggen.
Wij opteren voor ‘back to the nineties’, terug naar de geboortejaren van De Vlieger dus. We willen
de fuif opentrekken naar het brede publiek, wat met dit thema wel moet lukken.
De reeds vastgelegde zaal ‘Elysee’ heeft beperkingen:
-

Capaciteit is te klein: maximum 300 man.

-

Veiligheid is veel moeilijker te organiseren wegens uitgangsbuurt.
Bereikbaarheid te voet is wel goed voor wie in de stadskern woont, maar geen
mogelijkheid om auto’s te parkeren. Zelfs met fietsen is het moeilijk.
Er zal een groot verloop zijn, wegens allerlei andere verleidingen in de buurt.

Daarom opteren we toch voor De Hangaar als die nog vrij zou zijn. Maria communiceert met
Sabine.
(ondertussen is dat inderdaad gebeurd en heeft Sabine de Elysee afgezegd en de Hangaar geboekt,
waarvoor dank Sabine!)
In de Hangaar kunnen we hoekjes met kapster, schminkster en eventueel een springkasteeltje
maken voor de kinderen en zorgen voor een extra hotdogkraam of zeker iets om te eten.
Jammer dat de deejays van vorige jaren niet als eersten opnieuw gevraagd werden. Dit moeten we
nog bespreken met de werkgroep.
We stellen voor om met de mensen van de werkgroep fuif samen te komen om verder uit te
werken op woensdag 19 november om 19u30. (dit past alvast voor Sabine en Robin wil er ook
graag bij zijn). Alle communicatoren die geïnteresseerd zijn: welkom. Werkgroep communicatie
goes party!
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navragen bij Joeri ivm Sam en de Raspberrie-pie.
Codes vragen aan Sam voor werken op de website en account voor Anke.
Maria: communicatie met Sabine omtrent fuif
Joeri mailen met vraag naar Keynote tv en om mailadres aan te maken.
(+ laptop voor Anke?)
Facebookbeheer
Met Anne Mie en Colijn: onderzoek naar foto-opslag
tv-management
website blijvend nakijken
Facebookbeheer
wolkjes tekenen
Met Colijn en Tom: onderzoek naar foto-opslag
Met Anne Mie en Tom: onderzoek naar foto-opslag
opvolgen wat er gebeurt op facebook
welkom op fuif-vergadering 19/11 om 19u30

