Communicatie 29/02/2016
Aanwezig: Anke, Colijn, Maria, Pieter, Tom, Bjorn,
Verontschuldigd: Marjan, Benjamin, Colijn, Lieven, Natacha, Robin.
Eva was onverwacht ook verhinderd.

Voorzitter
Dit agendapunt wordt besproken met Eva.
Eva wordt onze nieuwe afgevaardigde vanuit het bestuur. Wij willen haar vragen of ze ook onze
voorzitter wil worden en welke taken ze op zich wil nemen.
Starterskid
Staat verouderd op website. Maria heeft bewerkbaar document. Ze doet nu de nodige aanpassingen
en vraagt aan Marjan om te lay-outen zodat hij klaar is voor nieuw schooljaar.
Eventuele nieuwe teamleden moeten dan wel nog voor de start toegevoegd worden.
Site 20 jaar De Vlieger
De aparte site is nu niet meer nuttig. Hij wordt geannuleerd. We zetten de artikels wel op de gewone
website bij ‘in de kijker’. Deze rubriek moet meer ge-updatet worden met activiteiten zoals Vreemde
Tafels en zo.
Affiches activiteiten
Werkgroep evenementen koos er nu voor om inbreng van kinderen en ouders groot te houden en
telkens te gaan voor een nieuw ontwerp.
De herkenbaarheid is echter niet groot en succes ook niet.
Wij opteren ervoor om een kader te ontwerpen op A3-formaat waarbinnen je mag freewheelen.
Maria vraagt Marjan of Robin om een frame te ontwerpen in onze huisstijl, met Vliegerlogo
geïntegreerd en ‘evenement’.
Doodles
Om te vermijden dat we allemaal een heleboel data moeten vrijhouden of data al bezet raken:
iedereen binnen de week antwoorden op doodles voor de werkgroep a.u.b.!
Werkgroep verkeer
Ter info: werkgroep is slechts 1 keer bij elkaar gekomen, daaruit volgend is er een gesprek geweest
met burgemeester Van de Lanotte om te pleiten voor verkeersvrije schoolstraten op bij start en
einde van de schooluren.
Buiten dit zijn er geen acties meer geweest.
Wij geven wat extra impulsen via de Frigodocs:
‘Bent u het ook beu dat er nooit parkeerplaats is aan de school? Wist je dat er in die en die straat
bijna altijd plaats is?’
(de dag na onze vergadering is in de pers verschenen dat het stadsbestuur goedkeuring gegeven
heeft om verkeersvrije schoolstraten te lanceren. Moet door de scholen aangevraagd worden en aan
bepaalde voorwaarden voldoen)

Schooloverleg
Om terug ouders buiten de actieve ouders op het schooloverleg te krijgen, moeten we het een ander
elan geven. Ideeën:
-

-

Op locatie samenkomen
Gekoppeld aan receptie vooraf
Kort (van 8 tot 9u30) met receptie vooraf, leuke activiteit achteraf, spreker, ….
Alle informatie vooraf meegeven aan de ouders, zodat ze de avond zelf niet naar alle cijfers
en droge info moeten luisteren. Met boodschap: ‘wil je meer info, kom dan naar
secretariaat’.
Elke keer een levendige discussie, naar voorbeeld van discussie ‘sociale kas’. Met beslissing
op het moment zelf.
Mooie affiche, op tijd!

We vragen aan bestuur:
-

Datum schooloverleg
Kort + Info vooraf aan ouders
Evenement van maken, kan dat?
Wat zijn jullie verwachtingen van schooloverleg?

TO DO
Anke
Maria

Marjan? Robin?
Pieter
Eva
Verslag: Maria

vragen aan Eva over voorzitterschap
Starterskid aanpassen
artikels 20 jaar op site zetten
frame affiche vragen aan Marjan of Robin
parkeertips in Frigodocs
Lay-out starterskid
Site 20 jaar annuleren – artikels doorsturen
Maria
vragen over schooloverleg naar bestuur.

