WERKGROEP COMMUNICATIE
Vergadering 12/01/2015
Aanwezig: Colijn, Tom, Ann-Sofie, Anke, Pieter, Maria
Verontschuldigd: Lieven, Peter, Marjan en Anne Mie
Inkomhal en tv
Jammer dat de wolkjes er nog niet zijn.
Is er nog vraag naar? Ze waren in oorsprong bedoeld om foto’s van 20 jaar De Vlieger op te
prikken. Nog steeds goed om een selectie van de foto’s af te printen en uit te hangen. Ook voor
andere doelen nuttig.
Klaar was bereid om ze te tekenen en we hebben daar niets op tegen. Anke vraagt het haar.
Er is nog blauwe verf over van de inkomhal en Frederiek vraagt of hij nog iets in dezelfde kleur
mag schilderen of liever nog een extra laag in de hal. Wordt best gevraagd aan de werkgroep
infrastructuur. Misschien traphalletje bij de inkom?
Anke zal de tv managen zodra haar laptop in orde is. Kunnen we de storende foutmeldingen
vermijden? Eventueel voorlopig door enkele filmpjes na elkaar te plakken. Colijn biedt aan om te
zoeken naar de juiste export zodra Anke overneemt.
Ann-Sofie is altijd vroeg op school en wil de tv ’s morgens aanzetten, zodat hij al klaarstaat als de
vloot ouders aankomt.
Facebook
Is nu oké en begint goed te lopen.
Oude pagina inactief laten staan  personen nog gebruiken. Joeri moet alle taggings afzetten en
profielfoto vervangen. Af en toe gebruiken om push te geven.
We maken geen commerciële publiciteit, behalve voor fuiven en feesten. We moeten de lijn
blijven doortrekken, want is heel gevoelige materie.
Anke plaatst vanaf nu elke zondagavond een link van Frigodocs op Facebook.
Foto-opslag
We zoeken een goed systeem om foto’s op te slaan en te bewaren.
Mogelijkheden:
-

Adobe-bridge, waar je op kunt taggen.
Op netwerkservertje. Nadeel: daar heeft slechts 1 persoon toegang toe.
I-cloud waar iedereen kan opladen.
Dropbox-carroussel
We hebben nog heel wat opslag-backupruimte op One.com van onze website.

Werken met foto-mail waar ouders hun foto’s kunnen naartoe sturen, eventueel met We
Transfer: foto@leefschooldevlieger.be.
Menselijke filter: iemand op school haalt de slechte foto’s eruit en plaatst ze op One.com,
gestructureerd per werkjaar, per maand. Oude foto’s per jaar per activiteit.

Alert blijven voor kinderen of ouders die niet op foto willen. schrappen.
Archiefruimte is prioriteit. Toegankelijkheid is meegenomen, maar komt op 2de plaats.
Eerst intern testen of het lukt, daarna openbaar.
Fuif
Anke is naar de vergadering van 20 jaar De Vlieger geweest. Er is wat wrevel over de
miscommunicatie over de fuif en late affiches. De werklijsten hangen nu uit, er zijn heel veel
helpers nodig.
Er moet nog veel reclame gemaakt worden! We zullen mensen moeten aansporen, persoonlijk
aanspreken.
Colijn probeert nog deze week in de Streekkrant aan te kondigen + wedstrijd met vrijkaarten.
We zijn opnieuw te laat met onze organisatie, maar de datum maakt het ons moeilijk, met de
kerstvakantie ertussen. Misschien zou er volgend jaar een latere datum kunnen gekozen
worden?
Vlaggen meenemen naar de fuif!
Oudercontacten
Van sommige klassen kregen de ouders mails om in te schrijven voor de oudercontacten + lijsten
aan de klas. Met meerdere kinderen in een gezin zorgt dat voor een overstelping met info en
reacties en bijna een e-mailgevecht.
Voor de 4de leefgroep is enkel op papier niet voldoende.
Voorstel: via Google Docs een uniform systeem inbouwen. Leerkracht helpt ouders in de klas als
ze het niet zelf kunnen invullen thuis. Ann-Sofie stelt voor op team.
Voor alle mails naar ouders: in bcc werken, zodat de reply’s niet telkens naar iedereen gaan.
Schooloverleg 12 maart
Agenda: doorlichting en begroting WAO om goed te keuren
Graag ook een teaser, een aantrekkelijk onderwerp om over te discussiëren. Vb: ‘Dagen zonder
vlees’  donderdag veggiedag invoeren of niet.
Kan een oproep in de Frigodocs voor agendapunten vanuit de ouders? We vragen het aan Joeri.
Sommige ouders durven nooit spreken in grote groep. Kunnen we hiervoor technieken
gebruiken? Met kaartjes werken? We vragen raad aan Ciska.
Is er al gevraagd aan Robin om een affiche te maken? We vragen het aan Anne Mie. Graag
catchy en snel.
Colijn vraagt aan Helen om een filmpje te maken.

Volgende vergadering
Zal doorgaan bij Anke thuis, zodat ze geen babysit moet nemen. We leggen de datum pas vast
als we voldoende agendapunten hebben. Agendapunten doorgeven aan Maria. Deadline: 15
februari.
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Klaar vragen om wolkjes te maken
puntje over schilderen naar infrastructuur
organiseren voor fotomail & opslag
vraag Sabine om vlaggen mee te nemen naar fuif
zoeken naar juiste export voor tv
wedstrijd Streekkrant
Helen vragen om filmpje te maken
Tv ’s morgens aanzetten
puntje over oudercontact-mails en bcc naar team
Ciska vragen naar gesprekstechnieken voor schooloverleg
vragen aan Joeri om taggings af te zeten van oude facebook
zondagavond link Frigodocs op Facebook
tv managen
zorgen voor affiche schooloverleg
reclame maken voor fuif – mensen aanspreken
agendapunten volgend vergadering tegen 15/2 aan Maria
reageren op discussiepunt schooloverleg

