WERKGROEP COMMUNICATIE
VERGADERING 11 juni 2015
Verontschuldigd: Anne Marie, Marjan, Benjamin
Aanwezig: Colijn, Pieter, Ann-Sofie, Tom, Anke, Maria
Verkeerssituatie
Wij ervaren een groot probleem rond de verkeerssituatie aan de schoolpoort. De gemoederen raken
oververhit. De Middenschool heeft er een groot aandeel in, maar eerst voor eigen deur vegen.
Stad ontkent dat er een probleem is.
Voor ons gaat het om attitude, respect en veiligheid.
 Vanaf september actie voeren, samen met op tijd komen.
-

Signaalkaarten blijven gebruiken, elke dag, met foto.
Bal niet bij Stad leggen, maar bij ons.
Kiss & ride zone als effectieve kiss & ride promoten (kinderen afzetten en onmiddellijk
doorrijden). Dit kan werken als er solidariteit is onder de ouders.
Lege parkeerplaatsen in de buurt in kaart brengen en meegeven met ouders.
Ludieke acties, vb straat versieren, verkeerd geparkeerde auto’s cynisch bedanken,
geschilderde lijkjes op straat, namaakagent, …
Plakkaat met aantal foutparkeerders per dag, zoals bij snelheidsovertredingen

 Werkgroep oprichten. Inlassen in invulblad van ouderparticipatie.
 We vragen aan het team om er een jaarthema van te maken, samen met enkele leerkrachten van
de Middenschool. Bewustwording via de kinderen kan ouders een duwtje in de goede richting geven.
-

Agendapunt op eerste leefgroepsvergaderingen + engagement ondertekenen

 Bevraging via directe link in Frigodocsmail: ‘Volgend jaar willen wij werken rond verkeersveiligheid
voor de school.
- Vindt u dit een prioriteit voor uw kind?
- Creëert u soms een onveilige situatie?
- Zou u graag creatief op zoek gaan naar een oplossing?
Colijn helpt Maria bij de technische kant van de bevraging.
Resultaten naar de ouders, ook van vorige bevraging!
Te laat komen
Stand van zaken vandaag: 33 kinderen kwamen te laat op school, voornamelijk kleuters.
De indruk bestaat dat het er niet toe doet als je te laat komt met een kleuter.
Leerkrachten: op tijd beginnen (kip of ei-situatie). Is beloofd voor september.
Uitzonderingen met goede reden moeten kunnen, maar wij mogen verwachten dat mensen hun best
doen om op tijd te zijn.
Is dit wel een taak voor onze werkgroep? Signaleren wel. Dit maakt deel uit van hoe de school
overkomt naar de buitenwereld = communicatie.

Facebook
Volgorde communicatie mail-Facebook
Ivm Lars:
-

Eerst op Facebook
Een half uur later mail naar betrokken ouders

 Heel goede communicatie, maar volgorde moet anders. (Joeri)
Volgend schooljaar met de werkgroep een procedure maken per standaardsituatie.
Nu zoveel mogelijk positief in het nieuws komen om tegenwicht te bieden.
Positieve berichtgeving, ook als het over individuele kinderen gaat, bvb als ze iets gewonnen hebben.
Colijn maakt een template voor persberichten. Zeker nog pers contacteren voor schoolfeest!!!
Redactioneel plan voor Facebook
Loopt nu goed via Anke, maar iedereen moet de reflex hebben om info naar Anke te sturen.
Enkele opmerkingen:
-

De samenhang bij ouders is sterker geworden door 20 jaar De Vlieger. Heel positief
De verplaatsingen waren heel goed.
Wat was de opbrengst van de fuif? Graag communicatie naar ouders.

Werkgroepleden
Lieven wenst zich terug te trekken als vast lid van de werkgroep. Hij wil de werking van op een
afstand verder blijven opvolgen, actiepunten mee uitwerken (tekstueel zeker) en eventuele
hoofdlijnen mee uitdiscussiëren ook, maar niet meer vergaderen.
We zullen niet actief recruteren. Begin september maken we een stand van zaken op:
wie maakt deel uit van de vaste kern/op wie kunnen we rekenen?/wie vergadert niet
mee, maar ondersteunt wel?
In september komt de vraag ook automatisch opnieuw op de invullijsten voor ouders.
De doorstroom van informatie over geplande activiteiten moet efficiënt gebeuren  op
tijd aan planning beginnen.
Aanklikken om data van activiteiten automatisch in je agenda te zetten: Colijn kijkt na
hoe het moet.
E-mails
Het aantal e-mails van school naar ouders met verschillende kinderen is een ramp
omwille van ‘reply to all’. Geeft aanleiding tot deleten zonder lezen.
Oudercontact via Google docs  voor volgend schooljaar. We gaan op zoek naar een
gebruiksvriendelijke tool om de beurtrol via pc in te vullen.

Verslag: Maria

TO DO
Maria

Ann-Sofie

Colijn
iedereen
Anne Mie?

invulblad ouderparticipatie: inlassen werkgroep verkeer
bevraging verkeer opstellen
resultaten bevragingen naar ouders
naar Joeri: volgorde communicatie Lars + opbrengst fuif
op agenda volgend schooljaar: procedure standaardsituaties +
gebruiksvriendelijke tool voor oudercontacten
naar team: veilig verkeer als jaarthema + agendapunt op leefgroepsv.
pers contacteren voor feest
naar team + werkgroepen: activiteiten op tijd beginnen plannen, zodat info
op tijd kan doorgegeven worden
technische hulp Maria bevraging
template persberichten
nakijken: hoe data aanklikken om in eigen agenda te zetten?
info voor Facebook naar Anke
vraag naar werkgroepen: op tijd beginnen plannen
-

