WERKGROEP COMMUNICATIE
Vergadering 24/04/2014
Verontschuldigd: Anne Mie, Lieven, Robin, Pieter
Aanwezig: Anke, Colijn, Marjan, Tom, Maria, Ann-Sofie
Vorig verslag: geen opmerkingen
Deze vergadering is speciaal voorzien voor evaluatie en bijsturing van de website
Hieronder een opsomming van de besproken punten.
voor Sam voor team voor Ann-Sofie voor Maria voor Marjan voor Joeri voor Robin
-

-

-

-

-

Navigatie: kan die op alle pagina’s zichtbaar gemaakt worden?
Schoolblog: er is wat verwarring tussen de startpagina en de schoolblog. Niet
iedereen had door dat dit twee verschillende pagina’s zijn.
Schoolblog niet aanvinken als je berichten op de klasblog zet. Enkel vanuit
secretariaat te bewerken!
Homepage: alle berichten komen nu systematisch ook op de homepage, wat
beantwoordt aan onze vraag. Maar het zou beter zijn indien enkel de titel + eerste
foto + naam klas zou verschijnen, zodat er niet al te veel moet gescrold worden door
alle foto’s.
Gebruikersnaam: eenvormigheid a.u.b.  enkel voornaam (met hoofdletter!)
Frigodocs:
- Mail naar de ouders: Ann-Sofie kijkt of ze de naam van de mailaccount kan
aanpassen, want die verschijnt nu als Frigo Docs en dat stoort.
- Op de site: vragen aan Sam of hij kan geopend worden in nieuw scherm, zodat
je niet meteen uit de site gaat als je de Frigodocs sluit.
Lees meer: navigatie nakijken (ook algemeen)
Teampagina: enkele teamleden vervangen & bijvoegen. Graag allemaal met dezelfde
achtergrond.
Foto’s: graag wat extra foto’s op pagina’s met veel blanco oppervlakte. Vb op pagina
van schooluren.
Panorama klassen: wordt best ingelast bij de niet-ervaren Vliegeniers, onder
Leefgroepen. (‘Neem een kijkje’ of ‘onze klassen’)
Verslagen werkgroepen: bij downloads: ‘nieuws uit werkgroepen’ + als het online
geplaatst is ook even op de schoolblog vermelden. (Het verslag van de werkgroep
communicatie – vergadering xx/xx/2014 is beschikbaar bij de Downloads)
Downloads onderverdelen in submenu’s zoals bij de klasblogs:
Frigodocs
Nieuws uit werkgroepen
Schoolreglement
Schoolkalender
Toedienen medicatie
Vliegerlied
Nieuws uit werkgroepen
Folder WAO

 alles met hoofdletter!

-

-

-

Geen punten na titels! Uniformiteit.  vragen aan team
Banner op homepage: ook gebruiken voor pedagogische studiedagen e.d.
Agenda (= schoolkalender): staat nu onder downloads, maar is niet voldoende up to
date.  als submenu onder ‘praktisch’ een Google-agenda brengen, die kan gedeeld
worden.
Wel nog een papieren kalender in september. Daarna in Frigodocs aankondigen dat
er een update is op de site.
Zoekfunctie: Marjan visualiseert: placeholder.
Smartphone-site: response-design  wordt gevraagd aan Sam.
Vliegerlied: bij downloads, graag met filmpje team
Forum: graag van elk forum een filmpje. (Kasper?)  team
Tutti-Frutti: er was een vraag om telkens het fruit van de week op de site te plaatsen.
Omdat we het telkens pas op dinsdagnamiddag weten en omdat sommige gezinnen
het handiger vinden indien de kinderen het niet vooraf weten, besluiten we om dit
niet te doen.
Starterskit: is nog steeds niet ontvangen van Robin. Hij is nochtans wel af. Jammer!
Robin????
Facebook van De Vlieger graag actiever!  Bepaalde artikels van de site ook posten
op facebook (= delen zonder dat iemand anders deelt). 1 gebruiker zou knop moeten
krijgen onder elk bericht  best Joeri.

Verslag: Maria
+ Vanuit volgende vergadering:
-

Pagina met uitleg over WAO
Pagina of wolkje voor 20 jaar De Vlieger

