
Het traject  
Informatieavond Nieuwe Stijl

Inhoud van het Open Dag-pakket

De Informatieavond Nieuwe Stijl is voor teams en eventueel samenwerkingspartners die hun 

ouders op een originele, toegankelijke en betekenisvolle manier willen informeren over het 

komende schooljaar. Kinderen leiden hun ouders rond aan de hand van de wegwijskaart. 

Bijkomend voordeel is dat de kinderen zich meer betrokken voelen bij het jaarprogramma 

van de school. De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen vooraf goed zijn geïnstrueerd. 

Op de avond zelf hebben zij hun handen vrij om werkelijk met ouders in gesprek te komen.

Het pakket bestaat uit een instructiebijeenkomst van twee uur (ochtend, middag of avond)  

voor het hele team en eventuele samenwerkingspartners, handleidingen, verbruiksmateriaal 

diverse communicatiemiddelen. Tijdens de instructiebijeenkomst wordt Informatieavond 

Nieuwe Stijl toegelicht en bereiden deelnemers een gedeelte voor. Ook leren deelnemers 

over de rol van gastheer/gastvrouw in het algemeen en specifiek op deze avond.

 

Het verbruiksmateriaal wordt school specifiek aangeleverd: met de naam, contactgegevens 

en het logo van de school en/of partners en/of bestuur, en met de datum en tijdstip van de 

informatieavond. Tegen een meerprijs zijn overige aanpassingen, zoals kleuren, uiteraard 

mogelijk. 

Is de opkomst van de informatie-

avond laag? Is de avond zelf niet 

erg inspirerend voor ouders? Wilt u 

iets doen aan de uitstraling van uw 

school? Met de Informatieavond 

Nieuwe Stijl zorgt u voor een hoge 

opkomst met hoge betrokkenheid 

en originele uitstraling. Dit, omdat 

kinderen hun ouders  informeren en 

rondleiden door de school. 



Informatie en bestellen

Wilt u meer informatie of het pakket Informatieavond Nieuwe Stijl-bestellen? Neem dan contact met ons op. Bel tijdens kantooruren naar 

nummer: (040) 23 42 750, mail naar: info@prfactor.nl of breng een bezoek aan onze website: www.prfactor.nl. Wij sturen u een overzicht 

met de gegevens die wij van u nodig hebben. Houd rekening met een levertijd van twee weken nadat u alle benodigde gegevens bij ons heeft 

aangeleverd. De datum voor de instructieworkshop is in onderling overleg. Hiertoe nemen wij telefonisch contact met u op.

Over PR-factor

Kenmerken Informatieavond Nieuwe Stijl

Kern van het pakket •	 	Informatieavond	Nieuwe	Stijl:	kinderen	zijn	ambassadeurs	van	de	school

Doel •	 	Hogere	opkomst	van	betrokken	ouders	en	een	aantrekkelijke	uitstraling

Geschikt voor •	 	Teams	en	eventueel	samenwerkingspartners,	zoals	kinderdagverblijf	en	peuterspeelzaal

Materialen en inhoud •	 	Een		handleiding	voor	de	algehele	organisatie	van	de	informatie	avond	met	zeer	praktische	tips,	originele	

ideeën, checklists en formats, o.a. voor het persbericht naar het wijk/dorpsblad en de nieuwsbrief

•	 	Een	handleiding	voor	de	leerkrachten	van	groep	1	t/m	8	met	o.a.	een	concreet	stappenplan

•	 	Professionele	uitnodigingen	voor	de	informatieavond.	Deze	worden	gedrukt	en	voorzien	van	datum	en	het	

logo van de school en/of de samenwerkingspartners 

•	 	Wegwijskaarten:	met	behulp	van	deze	kaarten	kunnen	kinderen	door	leerkrachten	geïnstrueerd	worden	

zodat de kinderen hun ouders van de juiste informatie kunnen voorzien

•	 	Knipvel	met	pictogrammen	voor	de	wegwijskaart

•	 	Kopieerblad	grote	pictogrammen

•	 	Badges	voor	de	gidsen	(leerlingen)

•	 	100/250/500	posters	op	A2	formaat	met	daarop	de	datum	en	het	logo	van	de	school.	

Investering •	 	Voor	actuele	prijsinformatie,	zie	website	of	neem	contact	op.

Wij helpen basisscholen te groeien in 

leerlingenaantal, door een sterke profilering en 

effectieve	PR.	Onze	werkwijze	kenmerkt	zich	

door een herkenbare en praktische aanpak, direct 

toepasbaar in de onderwijspraktijk. Krachtig van 

binnen is sterk naar buiten! 
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Aan de inhoud van dit leaflet kunnen geen rechten ontleend worden.  
Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden  
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PR-factor.


