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Beste mensen, 
 
het afgelopen seizoen hadden we nog steeds met Corona te maken. Dat maakte het lastig om 
PR-waardige feestelijkheden te organiseren en daarover intern en extern te berichten. Gelukkig is 
het toch een aantal keren gelukt.  
 
Externe PR 
 
1) Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we drie ervaren juffen af- en uitgezwaaid: 
Betsy, Reina en Meta. Het werkt goed om een creatieve insteek te kiezen (bijvoorbeeld: deze drie 
juffen hadden samen 100 jaar onderwijservaring!) en op die manier over drie juffen tegelijk een 
kort berichtje te maken. Ze stonden in diverse kranten en online; 
 
2) Sint overnachtte op de Kraatsschool in een door de kinderen geverfde en versierde caravan. 
Ook dit bericht deed het goed in de kranten en online; 
 
3) Paasfeest: voor het eerst na twee jaar weer samen in een bomvolle kerk. Helaas net de 
deadline voor de kranten niet gehaald, wel online vermeldingen; 
 
4) Scholieren dichtten over 4 en 5 mei: een foto op ons plein. 
 
Aandachtspunt blijft het liken en delen van artikeltjes via social media. Ouders kunnen bijdragen 
aan de PR van onze school door de door ons geüploade artikelen te delen. Sommigen doen dat 
al, maar nog niet heel veel ouders. Als er een periode aanbreekt waarin we bijvoorbeeld meer 
leerlingen willen aantrekken, zou het verstandig zijn om ouders erop te attenderen hoe zij kunnen 
bijdragen aan de PR van onze school.  
 

 

Interne PR 

 

Voor de interne communicatie regelt de PR-commissie de beelden. Ouders en leerkrachten weten 

immers wat er speelt op school, waardoor een korte begeleidende tekst van een leerkracht 

voldoende is. We hebben de fotografie verzorgd bij Sinterklaas, het Paasfeest en bij de 

Koningsspelen. Leerkrachten krijgen foto's van hun betreffende klas aangeleverd en zetten die in 

Parro. Voor zover wij kunnen inschatten, werkt dit goed. 

We zijn blij dat we in de achterliggende maanden weer konden berichten over fijne, gezellige 

activiteiten op onze school. Ook in het nieuwe schooljaar is de PR-commissie weer van harte 

bereid om voor mooie teksten en beelden te zorgen. Vanzelfsprekend horen wij het graag als er 

vragen, opmerkingen, ideeën enz. zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de PR-commissie: Jenneke Luhulima, Marjolein Jansen, Jacob Kamphuis, Marloes Tollenaar, 

Mariëtte Koelewijn en Carola van Ruiswijk 


