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Introductie
De bedoeling van de nieuwsbrief

Nu de voorjaarsvakantie achter de rug is gaan de meeste
marketing communicatie commissies aan de slag met het
marketing communicatieplan. Dat marketingplan gaat als
het goed is sturing geven aan de acties die jullie gaan
uitzetten. Uit de eerste gesprekken komt naar voren dat
er behoefte is aan een hengel om mee te vissen. Aan
praktische informatie op het niveau ‘hoe doe je dat nou?’
Dan gaat het om mond tot mond reclame, om advertenties, om drukwerkinkoop, etc etc.
Daar wil ik met deze nieuwsbrieven in voorzien. Daarnaast zal ik jullie wat impressies teruggeven van de
schoolbezoeken.

Marli Falize

Voor wie mij nog niet kent; mijn naam is Marli Falize en
ik vind het fijn dat ik de scholen van OPOD in hun volle
breedte kan leren kennen en waar nodig mag ondersteunen. Vanuit Dijkhuis Communicatie is het de eerste keer
dat ik voor een scholenstichting werk. Ik ben er blij mee
omdat ik graag meer voor het basisonderwijs wilde werken. Niet alleen omdat onderwijs me na aan het hart ligt
maar ook omdat er veel ontwikkelingen gaande zijn die
een effect zullen hebben op iedereen die met de basisscholen heeft te maken. Door mijn dochter - ze zit nu in
groep 6 op de Statenschool - heb ik de basisschool van
binnenuit leren kennen en ben ik me bewuster geworden
van beeldvorming rond scholen. Wat ik inbreng is mijn
kennis en ervaring op het gebied van marketing en communicatie maar vooral gezond boeren verstand, omdat
iedere situatie weer anders is. Kijk voor meer info op
www.dijkhuiscommunicatie.nl of op www.betercommunicerenopdewerkvloer.nl of bel 06-49884461.

Vertrouwen van
ouders
Het besluit van ouders om kinderen
naar je school te sturen is van grotere waarde dan de meeste zakelijke
overeenkomsten en is meer dan
zakelijke besluiten er een waarbij
het hart betrokken is. De meeste
scholen hebben niet de budgetten
die grote organisaties over hebben
voor een contract . Als het om de opbouw van vertrouwen gaat is er veel mogelijk:

1. Zet alumni en ouders in als vertegenwoordigers 		
van de school. Deze groep is vaak groter dan je denkt en
velen staan in nauw contact met iemand van de school of
met potentiële leerlingen.
2. Kijk nog eens naar al je marketing- en communica-

tieboodschappen en ga eens na wat de verhouding is
tussen:
o iets vertellen
o iets illustreren aan de hand van bewijzen
o en een beleving delen bijvoorbeeld door middel 		
van een video of een bijeenkomst
Zorg ervoor dat deze drie aspecten in een juiste verhouding aanwezig zijn in je communicatie-uitingen.

3. Communiceer met ouders van peuters die nog niet

op je school zijn aangemeld en breng ze in contact met
je staf en je school voordat ze een keuze maken. De
ingang via de peuterspeelzaal en bso ligt het meest voor
de hand.
Het bouwen aan vertrouwen met ouders houdt niet op
zodra de kinderen zijn aangemeld. Soms wordt het
vertrouwen op de proef gesteld bij problemen. Ga hier zo
open mogelijk mee om en leg uit wat je wel en niet kunt
doen en kom dat na. Ouders die gehoord worden stellen
zich loyaal op tegenover de school en blijken vaak goede
woordvoerders. Deze ervaring hoorde ik ook terug in het
gesprek met Gert Visser en Petra van der Zee van De

Driehoek die onder de ouders een aantal ambassadeurs
hebben die zich ooit zeer kritisch hebben opgesteld.

Mond tot mond
reclame
Als je met het marketingplan aan de slag gaat kom je op
een gegeven moment bij de marketing-en communicatiemix uit. Je gaat dan na welke doelgroep in je postcodegebied je met welke communicatiemiddelen gaat benaderen. Via reclame. Via open dagen. Via advertenties en
wellicht via social media. Het laatste onderwerp staat veel
in de belangstelling. Dan gaat het om nieuwe platforms
zoals Linkedin, Facebook, Pinterest.
Voordat je daar mee aan de slag gaat wil ik je wijzen
op een open deur die veel oplevert zonder dat je er een
groot communicatiebudget voor nodig hebt: mond tot
mond reclame.
Nieuwe netwerken aanboren gaat gemakkelijker als
je gebruik weet te maken van je bestaande tevreden
relaties. Dat is een veel groter kapitaal dan vaak wordt
gedacht. Ga maar eens na wat de fans van je school
bijdragen in de zin van:
andere ouders informeren over je school,
onzekerheden wegnemen,
kritiek nuanceren en
ouders een zetje geven om eens te gaan praten
met de directeur.
Ouders kennen hun vrienden en kennissen beter dan degenen die zich op school met marketing en communicatie
bezighouden. Dat is waarom mond tot mond reclame zo
krachtig werkt. Gebruik de bestaande populatie dus om
in contact te komen met andere ouders en belangstellenden. Als het om mond tot mond reclame gaat zijn twee
zaken relevant. 1. Een positieve reden voor ouders om
over de school te praten. 2. Het middel om de verspreiding van de conversatie te vergemakkelijken.
Het tweede punt gaat over middelen waar ik later in een
van de volgende nieuwsbrieven nog op zal terugkomen.
Het eerste punt is relevanter en effectiever. Maar ook
moeilijker omdat het meer tijd en aandacht vraagt.
Mond tot mond reclame gaat werken als ouders positief
worden verrast. Je kunt als school je best doen, maar ouders vinden dat normaal. Wat ouders bespreken tijdens
kinderverjaardagen bij vriendjes of op het schoolplein
heeft meestal niets te maken met de vraag hoe scholen
zich willen profileren. Het gaat om dagelijkse dingen wie
bij wie mag spelen en om dagelijkse zorgen en twijfels.
Pas als het onderwijs en alles wat daarmee te maken

heeft als bijzonder goed wordt gezien zal er over gepraat
worden met andere ouders. Dat het niet altijd om hele
grote positieve verrassingen hoeft te gaan bewijst het
volgende voorbeeld:

Praktisch voorbeeld
Kinderen maken prachtig werk. Of het nou om de kleuters
gaat of om groep 8-kinderen. Laat dat en de ontwikkeling
van kinderen zien. Maak een serie van 8 kaarten waarin
iedere jaargang aan bod komt en laat ze versturen door
ouders aan vrienden, kennissen en familie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maak een paar pakketjes in een mooie doos voor
sponsoren die er voor willen betalen financier 		
hiermee de materialen of de ondersteuning.
Maak kaarten gratis voor de ouders en geef zo		
veel als ze nodig hebben;
Plaats het logo en de contactgegevens van de 		
school subtiel op de kaart;
Ouders zorgen ervoor dat de kaart bij de juiste 		
doelgroep komt;
Ouders zorgen voor de postzegel en doen de 		
verzending of zorgen dat ie overkomt;
De school heeft iets gemaakt waar de ouders 		
over kunnen praten.

Resultaat: een campagne zonder designkosten, naar
het juiste publiek, zonder verzendkosten van betrokken
ouders. Hier kun je eindeloos op variëren: denk aan het
zelf ontwerpen van postzegels, het drukken van kaarten
of aan het maken van een filmpje.

Zicht op effect

Tips

Evaluatie van de inzet van open dagen, de website,
advertenties, pr, en andere marketing en communicatieinspanningen zijn zinvol en helpen scholen om de marketing en communicatiedoelstellingen te bereiken. Het punt
is dat veel marketing- en communicatiedoelstellingen in te abstracte en
Het Blauwe Boekje 1.0
onnauwkeurige woorden zijn geformuleerd waardoor het lastig is om
grip te krijgen op de effectiviteit van
de marketing-en communicatiemiddelen. In het blauwe boekje lees je in
acht pagina’s hoe je meer grip krijgt
op de effectiviteit van de marketingen communicatieacties. Ik ben nog
op zoek naar een manier om het te kunnen downloaden.
Vooralsnog stuur ik het deze keer met de mail mee.

www.2blocal.nl

Kansen
op meer
bekendheid
en aantrekkings
kracht

Werk in Uitvoering

In welke communicatiemiddelen
investeer ik geld en tijd?

Vragen?

Op deze website kun je per provincie of gemeente
speuren naar leuke plekken voor kinderen. Het gaat om
dierentuintjes, kinderboerderijen, zwembaden, parken,
molens, historie, musea, plekken waar je goed met kinderen uit kan eten. Een handig hulpmiddel om uit te zoeken
waar je ouders met kinderen kunt aantreffen in Dordrecht
en iets daarbuiten.

www.kb.nl/lidmaatschap-afsluiten

Het lidmaatschap van de koninklijke bibliotheek geeft toegang tot digitale kranten. Daarmee krijg je ook toegang
tot regionale kranten wat handig is als je bijvoorbeeld wilt
uitzoeken hoe jouw school de afgelopen vijf jaar in het
nieuws is gekomen in de pers. Voor het geld hoef je het
niet te laten. Een abonnement kost ongeveer 15 Euro per
jaar.

Prikbord

Als jullie vragen hebben over het maken van het marketing en communicatieplan laat het me weten. Misschien
zijn er ook andere marketing PR-commissies die deze
vragen hebben. Ook verzoeken of goede ideeën die je
wilt delen zijn van harte welkom en kun je mailen naar:
info@dijkhuiscommunicatie.nl

Hieronder zie je 16 foto’s van OBJS De Driehoek, OBS
Dubbeldam en OBS de Meridiaan. Wie de foto’s aan de
juiste school kan verbinden mag het zeggen.....
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Onderwerpen:
USP - verzamel bewijzen
PR - omgaan met de pers
Fotoverslagje van:
Obs Kompas
Obs Mozaïek en
Obs Wantij

