Hands-on ondersteuning
Een unieke samenwerking voor het beste resultaat! We bieden scholen praktische ondersteuning bij
het uitvoeren van het marketing/pr-beleid. Waarbij naar waarde wordt betaald als het beoogde
resultaat is behaald.

Praktische ondersteuning op de werkvloer

Om praktische ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van het marketing/pr-beleid kunnen
we een communicatiemedewerker van Scholen met Succes voor bepaalde tijd verbinden aan
uw school. Omdat soms blijkt dat scholen moeilijk capaciteit vrij kunnen maken voor gericht
marketingbeleid, proberen we via een unieke samenwerking de school in een paar maanden goed
op de lokale onderwijskaart te zetten, met een duidelijk profiel en een stevige marktpositie.

Samenwerking met resultaatbeloning

De samenwerking bestaat uit een gedeelde commitment, waarin Scholen met Succes zich ook
zakelijk verbindt aan het te behalen resultaat. Met andere woorden: alleen als de beoogde
doelen worden behaald, verdienen we naar rato van inspanning. In een tijd waarin niet alleen
leerlingaantallen, maar ook budgetten onder druk staan is dit een interessante optie; de investering
wordt pas betaald als het resultaat er naar is.

Voorbeeld

Scholen met Succes kan diverse communicatiewerkzaamheden uitvoeren. Hieronder staat een
kleine greep uit de mogelijkheden:
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Marktsituatie in beeld brengen
Onderscheidend profiel opstellen
Profileringspunten in beeld brengen (SWOT)
Organisatie van de opendag
Werving rondom de opendag
Slogan ontwikkelen
Persplan opstellen en persberichten opstellen
Teksten schrijven voor de folder, nieuwsbrief(special),
factsheet, website of schoolgids
Communicatiemiddelen vormgeven (folder,
nieuwsbrief, factsheet, nieuwsbriefspecial, kalender,
poster, flyer, fotoslideshow etc.)
Huisstijl ontwikkelen of vernieuwen
Huisstijlhandboek opstellen
Oriënterende ouders informeren en enthousiasmeren
Contacten leggen met peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf, consultatiebureau
Ouderbetrokkenheid vergroten
Zichtbaarheid gebouw verbeteren

Een prima school!
Obs de Meander is een kleine, gezellige school in Spijkenisse, Maaswijk.
Een school waar leerkrachten, leerlingen en hun ouders intensief samenwerken
om, in een veilige sfeer, een optimaal resultaat te bereiken. En dat dat werkt
merken we aan de positieve beoordelingen van zowel de onderwijsinspectie
als het vervolgonderwijs en natuurlijk aan de prestaties van onze kinderen.
Prestaties die worden geleverd in een goede sfeer: niet voor niets is de Meander
een landelijk voorbeeld als het gaat om omgaan met normen en waarden.

Prima leeromgeving
Duidelijke afspraken wat betreft normen en waarden (Prima normen en
waarden project)
Goede resultaten
Optimale leerlingenzorg door Intern Begeleider en een groot aantal klassenen onderwijsassistenten
Kleinschalig, dus optimale aandacht voor uw kind

Prima schoolomgeving
hele dag op 1 locati e
Groot buitenspeelplein en grasveld waar in de zomer gespeeld kan worden
Met behulp van surveillanceplan goed toezicht in de pauzes
Aparte ingang en eigen speelplein voor de onderbouw (kleuters)
Schooltijden zijn, met uitzondering van de woensdag, voor alle kinderen gelijk
Zeer actieve ouderraad

Prima bereikbaar

Kom gerust eens sfeer proeven op obs de Meander. Onze school is zowel met de
gerust, obs de Meander is de hele dag telefonisch bereikbaar.

Obs de Meander

Wilhelmina Bladergroenstraat 45 3207 TA Spijkenisse
telefoon: 0181-643406
e-mail: directie-meander@obsdemeander.nl
website: www.obsdemeander.nl

Contact

Wilt u weten wat Scholen met Succes voor uw school(bestuur) kan betekenen? Neem dan
vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. Bel met 023-5341158 of stuur een e-mail naar
info@scholenmetsucces.nl.

www.scholenmetsucces.nl

