
Routekaart PR en communicatie 19/20

Budget 19-20: 46.500,-
Budget 18-19: 42.950,-

ONZE AMBITIES EN DOELEN

Hindernissen en oplossingen

Iedereen heeft ‘verstand van’ communicatie, maar kwaliteit is 
soms onvoldoende

Autonome scholen niet ‘dwingen’ om mee te doen, maar wel 
zorgen voor uniforme uitstraling en ‘Arlanta-gevoel’

Sommige leerkrachten weinig feeling met social media, terwijl 
dat wel belangrijk is

Kinderen, ouders en leerkrachten betrekken bij zoeken naar 
oplossingen

De externe communicatieadviseur is niet meer beschikbaar

Communicatie en afstemming

Afstemming met ICT over wijzigingen websites en gebruik 
social media

Overleg met DO over poster of filmpje over identiteit Arlanta

Afspraken handboek en verouderde beleidsdocumenten onder 
de aandacht brengen

Contact met de expeditiegroepen over aanpassingen en 
levend houden van de Routekaarten op 1 A4

 ● Arlanta en onze scholen op de kaart zetten, zodat Arlanta de uitstraling heeft die bij haar past
 ● Onze interne en externe doelgroepen informeren, inspireren en verbinden
 ● Duidelijke, open en toegankelijke communicatie, met respect en goede omgangsvormen

Henny Vlasma, medewerker Arlanta Dokkum
Tyneke Hoogendorp, directeur de Pionier
Egbert Schilstra, directeur de Stapstien
Elbrich de Poel, directeur De Bron

Meer Weten?
Klik hier voor het complete plan
van PR en Communicatie 

Bijhouden handboek Handhaven huisstijl
Update websites, logo’s en 

schoolgidsen
Professioneel gebruik

social media
Overige

Route 1 Route 2 Route 3 Route 4 Route 5

Het handboek en het overzicht van 
beleidsstukken worden regelmatig 
bijgehouden

Resultaat: een handboek dat 
up-to-date is, met de nieuwste 
informatie uit de expeditiegroepen

Er is een duidelijke huisstijl die 
door iedereen gebruikt wordt

Het handboek huisstijl is 
up-to-date

Websites scholen aanpassen en 
website Arlanta updaten

Scholen kunnen format schoolgids 
invullen m.b.v. Terp 10

Nieuw logo voor scholen die daar 
behoefte aan hebben

Voorlichting geven over 
mogelijkheden social media

Opstellen kader voor gebruik 
social media

Opstellen plan van aanpak per 
school

Ontwikkelen filmpje/poster van 
identiteit Arlanta

Zorgen voor actuele routekaarten 
op 1 A4 van alle expeditiegroepen

Fusie

Route 1

PR- en communicatieplan rond de fusie is 
uitgevoerd

Er is besloten dat naam, logo, motto en 
huisstijl onveranderd blijven

Er is een personeelsdag georganiseerd met 
de nadruk op fusie en samenwerking

Update schoolgidsen en logo’s

Route 2

Inmiddels hebben diverse scholen een nieuwe 
schoolgids en een nieuw logo

Handboek Arlanta

Route 3

Het handboek is afgemaakt en klaar voor 
gebruik

Het staat op sharepoint en is beschikbaar voor 
alle directeuren

Overige

Route 4

Er is een format ontwikkeld voor de 
routekaarten op 1 A4 van de expeditiegroepen. 

Het format is gevuld met de inhoud van de 
expeditieplannen

Er is een werkplan gemaakt voor PR en 
communicatie met daarin visie en stappen

Wie

HOE
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https://arlanta.sharepoint.com/:w:/s/directieoverleg/EeV8q04iPstWlg3c9iZEMRYB9lciiOQwD0c2Jzki467qcw?e=4RFzgK
https://arlanta.sharepoint.com/:w:/s/directieoverleg/EeV8q04iPstWlg3c9iZEMRYB9lciiOQwD0c2Jzki467qcw?e=4RFzgK
https://arlanta.sharepoint.com/:w:/s/directieoverleg/EeV8q04iPstWlg3c9iZEMRYB9lciiOQwD0c2Jzki467qcw?e=4RFzgK

