


Dit is wat we doen…

8 november 2022



Zet je school op de kaart

8 november 2022



 Terug naar overzicht

Klasbord Ouderapp

Schoolwebsite

Infoscherm

Schoolgids

COMMUNICEREN

8 november 2022

• Hoe laat je als school overtuigend
• zien dat je er bent en waar je voor
• staat? 

• Hoe communiceer je effectief
• met (potentiële) ouders en 

leerlingen? 

• OPLOSSINGEN



 Terug naar overzicht

Klasbord Ouderapp

Schoolwebsite

Infoscherm

Schoolgids

8 november 2022







COMMUNICATIE 



COMMUNICATIE 

Communicatie is een proces om kennis uit te wisselen. Mogelijke uitdrukkingsvormen zijn

afbeeldingen, spraak of tekst. De communicatieboodschap wordt waargenomen met behulp van

een of meer van de vijf zintuigen. Bij communicatie is sprake van minimaal twee partijen, de

zender en de ontvanger.

ZIEN HOREN RUIKEN VOELEN PROEVEN



IDENTITEIT & HUISSTIJL



IDENTITEIT & HUISSTIJL

• Wat is de naam van je school of bestuur?

• Naamsbekendheid?

• Wie wil je zijn?

• Wat straal je uit?

• Wat zegt een ander?

• Hoe onderscheid je je?

• Waar straalt kwaliteit in uit?



BESTUUR vs. SCHOOL

• Hoe profileert een bestuur zich?

• Hoe positioneert een school zich?

• Waar en hoe communiceren we dit?



TWEE CASES



FEDRA (BEVERWIJK)

• 1 bestuur, 11 scholen

• Kwaliteitskeurmerk

• Scholen met eigen identiteit  

• Rebranding + Websites















































PROLOOG (LEEUWARDEN)

• 1 bestuur, 23 scholen

• Herkenbaarheid bestuur

• Uniforme uitstraling

• Rebranding + Websites



































































ONLINE COMMUNICATIE







WERKWIJZE





DAAG ONS UIT!
En maak  goed doordachte stappen!

Start met je werkgroep 
en start (online) communiceren
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