Jaarverslag PR-commissie voor de ALV, juni 2018
De PR-commissie heeft een goed seizoen achter de rug. Het is dankbaar werk: de school gaat
goed en er vinden genoeg mooie, pr-waardige activiteiten plaats.
De samenwerking binnen de PR-commissie verloopt prima. Er is een duidelijke taakverdeling, de
commissieleden zijn flexibel en overleg verloopt soepel.
Aan het begin van het jaar plannen we ‘grote’ momenten in die we onder de aandacht willen
brengen. Daarnaast proberen we in te spelen op 'last minute' gebeurtenissen met nieuwswaarde.
Fijn dat sommige leerkrachten daarin meedenken en ons tippen! Wij nodigen alle juffen en
meesters uit om dit te doen.
Onder andere deze onderwerpen verschenen met tekst en foto in de kranten:
1) Jubileum van juf Meta;
2) Dag van de leraar. Dit thema hebben we aangegrepen om aan te geven waarom de Kraats niet
staakte, maar wél sympathie had voor de punten waarvoor gestaakt werd;
3) Artikel over dyscalculie, in combinatie met een vernieuwde advertentietekst. Op één pagina, in
Ede Stad;
4) Nieuwe sportkleding;
5) Afsluiting van de inzamelingsactie ‘Red een kind’ (koeien, kip, geit sparen, maart 2018); deze
stond ook in het RD.
Daarbij haalden we ruime exposure door het delen van artikelen via Facebook.
Dit jaar is er ook weer een open ochtend georganiseerd, maar daar kwamen niet veel mensen op
af.
Qua interne PR hebben we de indeling van de klassen aangepast achter de inlog. Daarnaast
hebben we intern overleg gehad over wat er precies gebeuren moet ivm de nieuwe privacy
wetgeving die 25 mei jl. van kracht is geworden. Hiermee zijn we nog druk bezig, daarover later
meer. Er is al wel besloten dat met ingang van het nieuwe schooljaar de Kraatsjournaals en flitsen op de website komen, maar dan zonder de privé-informatie.
Met vriendelijke groet,
de PR-commissie: Jenneke Luhulima, Marjolein Jansen, Arjo Joosten en Carola van Ruiswijk

