Communicatieplan
Inleiding
Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen die hun eigen
wensen en behoeften hebben als het gaat om informatie en communicatie.
Communicatie gaat vooral over het overdragen van informatie.
Bij communicatie zijn altijd tenminste twee partijen betrokken in de rol van
zender en ontvanger.
Om de informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten
verlopen, heeft de Paulusschool een communicatieplan ontwikkeld.
Doelgroepen van communicatie en PR op de Paulusschool zijn:
a)
leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers van de school.
Zij dienen op de hoogte te zijn van de activiteiten: tijden, programma,
afspraken t.a.v. de organisatie. De uitstraling en presentatie van de school
heeft niet alleen te maken met onderwijs en onderwijskundige activiteiten,
maar ook met de organisatie en informatie.
b)
de nieuwe ouders van de school en daarmee bedoelen we ook de
verzorgers.
Ouders die hun kind(eren) nog moeten aanmelden en ouders die
tussentijds van school wisselen moeten een positief en duidelijk beeld
krijgen van de school.
c)
inwoners van Rutten.
De school staat in de gemeenschap van Rutten. Het is belangrijk dat die
gemeenschap weet waar de school voor staat en mee bezig is.
d)
externe relaties, zoals Gemeente, Aves, Voortgezet Onderwijs enz.
Waarom een communicatieplan
Dit communicatieplan geeft in hoofdlijnen weer wat er wanneer, op welke wijze
en aan wie gecommuniceerd zal worden om het functioneren van de Paulusschool zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Er wordt beschreven waar alle betrokkenen de juiste informatie kunnen vinden.
Doel communicatieplan
Het doel van dit plan is dat alle betrokkenen inzicht krijgen in de verschillende
manieren van communiceren, welke middelen daarbij worden gebruikt, hoe en
wanneer ze worden ingezet en door wie ze worden uitgevoerd.
Communicatie middelen (extern)
De volgende middelen worden op de Paulusschool ingezet:
a) Schoolplan
b) schoolgids
c) Jaarkalender
d) Pauluspost
e) Vleugels
f) E-mail
g) Telefoongesprekken
h) Brief

i) Informatieavonden
j) Koffieochtend opening schooljaar
k) Website
l) Open dag
m) 10-minutengesprekken
n) Rapporten
o) Kennismaking in groep 1
p) Huisbezoek
q) Persberichten
r) Noodplan
De huisstijl van de school
Voor de herkenbaarheid van de school zijn afspraken gemaakt over de huisstijl.
Onderdelen van deze huisstijl zijn o.a.:
o het logo van school
o het logo van het Kindcentrum
Afspraak is dat alle brieven die de school uitgaan zijn voorzien van het schoollogo. Het logo van het Kindcentrum wordt gebruikt wanneer de informatie het
Kindcentrum betreft.

Privacyreglement:
Om de privacy van leerlingen, ouders en leerkrachten te beschermen hebben we
richtlijnen waar we rekening mee houden bij het samenstellen van de website,
de Pauluspost, Parnassys en het gebruik van foto- en filmmateriaal.
Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is uitgangspunt dat:
- Zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens
- Persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de
ouders/verzorgers
- Bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op
basis van het verenigbaarheid-criterium uit de WBP. Daarbij gaat het om de
belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid en
welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een
relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie.
1. We gebruiken op de website en in de Pauluspostpost alleen namen van
leerlingen en eventueel de groep waar de leerling in zit. Verder worden er geen
andere gegevens van de leerlingen bekend gemaakt.
2. We plaatsen op het openbare gedeelte van de website, in de Pauluspost, de
schoolgids en de kalender, alleen afbeeldingen van leerlingen wanneer de ouders
daar toestemming voor hebben gegeven. Dit wordt bij de intake van leerlingen
aan de ouders gevraagd. De school checkt, aan het begin van elk schooljaar, via
de nieuwsbrief, of deze gemaakte afspraak nog steeds geldig is.
3. Integriteit en discretie hanteren we als uitgangspunt bij het maken van een
keuze m.b.t. plaatsen van foto’s en artikelen.

4. Tijdens activiteiten in school of op het schoolplein tijdens activiteiten vanuit
school worden foto’s gemaakt door leerkrachten of door personen die hiervoor
door of namens de school zijn gevraagd.
5 Het is ouders niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan
hun eigen, op sociale media te verspreiden. De school zal tijdens evenementen
zelf foto’s en video’s maken en deze verspreiden via de eigen sociale media
waarbij er rekening wordt gehouden met de privacy rechten van het kind.
6. Als ouders meegaan op excursie of meewerken aan een feest of andere
activiteit buiten school, maken zij (als zij al foto’s willen maken) alleen foto’s van
hun eigen kind.
Naar iedere activiteit gaat overigens altijd een fototoestel van school mee
waarmee foto’s gemaakt worden voor de website.
7. Als bij een buitenschoolse activiteit of een gastles foto’s worden gemaakt die
de externe organisatie wil gebruiken voor PR-doeleinden wordt de vraag
voorgelegd aan de ouders.
8. Ouders van wie een afbeelding van hun kind in een individuele situatie op
de website is geplaatst, kunnen de website-beheerder verzoeken de afbeelding
alsnog te verwijderen.
10. We plaatsen geen filmopnames op Facebook of op Youtube. Als er van
activiteiten filmopnames worden gemaakt, kunnen ouders die (tegen vergoeding)
nabestellen bij de leerkracht of de aangewezen ouder.
11. Filmopnames t.b.v. scholing (van stagiaires of leerkrachten) worden alleen
voor scholingsdoeleinden gebruikt .
12. Als filmopnames ook worden bekeken door mensen van buiten de school,
wordt aan ouders toestemming gevraagd. We doen dit ook als er filmopnames
worden gemaakt voor leerlingenzorg of leerlingbegeleiding.
13. In de schoolkalender plaatsen we adres, telefoonnummer en mailadres van
de leerkrachten.
Evaluatie
Dit communicatieplan is vastgesteld door het team en besproken in de MR. In de
vergadering van 5-07-2016 heeft de MR instemming verleend aan dit plan.
Aan het einde van ieder schooljaar wordt het plan door team en MR geëvalueerd.
De aanvullingen of wijzigingen worden door de directie verwerkt. Daarna wordt
de definitieve versie vastgesteld in de MR vergadering en in het schoolplan
verwerkt.

