Jaarverslag PR-commissie voor de ALV, voorjaar 2021
Dag allemaal,
het afgelopen jaar heeft de PR-commissie nauwelijks van zich laten horen. We hebben wel
nagedacht over PR-waardige momenten, maar door de Coronapandemie en schoolsluiting waren
die er niet. Helaas kon het afscheid van juf Reina in december niet doorgaan, en niet lang daarna
sloten de deuren voor ruim twee maanden. Dit voorjaar hebben we toch nog twee dingetjes
kunnen communiceren:
1) Maart: verkiezingen op de Kraatsschool. De groepen 5 t/m 8 maakten kennis met de
verschillende politieke partijen die Nederland rijk is, inclusief hun standpunten. Bovendien richtten
ze hun eigen partijen op. Ook mochten de kinderen stemmen in het stemlokaal in de gymzaal.
2) Mei: de Pinksteractie, zoveel mogelijk inzamelen voor de
Voedselbank in Ede. We konden ruim 15 volle kratten met
houdbare producten doneren aan de Voedselbank.
Aandachtspunt blijft het delen van artikeltjes via Facebook. Als er
straks weer meer te publiceren valt, kunnen we ouders hierop
attenderen. Na het uploaden op de sites van Ede Stad en het
Bennekoms Nieuwsblad kunnen we onze artikelen zelf delen,
waardoor je veel aandacht voor
school genereert, zelfs zónder
plaatsing in de papieren editie van de kranten. We kunnen social
media dus nog meer gaan inzetten in de toekomst.
Qua PR blijft de AVG een aandachtspunt. We hebben hier nu drie
jaar mee te maken, zijn ons ervan bewust dat sommige kinderen
niet op beeld mogen en ook is bekend welke kinderen dat zijn. Het
is werkbaar, maar zorgvuldigheid blijft geboden.
Interne PR: het Kraatsjournaal, de Kraatsflitsen en Parro werken - voor zover wij kunnen
beoordelen - prima naar de ouders toe.
We zien uit naar een nieuw schooljaar waarin er hopelijk veel meer gezellige, leerzame,
nieuwswaardige momenten zullen zijn om over te berichten!
Met vriendelijke groet,
de PR-commissie: Jenneke Luhulima, Marjolein Jansen, Daan Weststrate, Mariëtte Koelewijn en
Carola van Ruiswijk

