
 
 

Leergang 'In vier stappen naar een aantrekkelijke school met een sterk imago'  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

"We hebben het in eerdere leergangen mogen zien: het lukt de deelnemers elke keer 
weer! We hebben gezien dat over scholen met een zwakker imago weer positieve 
verhalen verteld werden. Veel scholen gingen weer GROEIEN in LEERLINGAANTAL. En 
wat misschien nog wel het belangrijkst is: er gebeurt iets in het TEAM.  
 

De leergang is primair bedoeld voor directies, maar het geniet de voorkeur wanneer de 
directeur samen komt met ten minste één teamlid. Volgens eerdere deelnemers komt dit 
de transfer naar de rest van het team zeer ten goede. 
 
In vier bijeenkomsten werkt u systematisch en pragmatisch aan de PR op uw school, 
zodat de school een aantrekkelijkere uitstraling krijgt naar (nieuwe) ouders, en alle 
andere betrokkenen. De leergang kenmerkt zich door het uitermate praktische karakter. 
U kunt direct met het geleerde aan de slag. Het staat bol van ideeën en praktische tips. 
Daarnaast verwerkt u alle bevindingen in het profileringsformat, waardoor u na afloop 
een plan van aanpak in handen heeft en er een planmatigheid ontstaat. 
 
Bijeenkomst 1 schoolprofilering 
• Wilt u dat ouders weten waar uw school voor staat? 
• Wilt u dat het juiste verhaal wordt verteld wanneer mensen praten over uw school? 
• Wilt u dat ouders hun schoolkeuze baseren op wat uw school te bieden heeft? 
 
Bijeenkomst 2: ambassadeurschap  
• Wilt u dat uw teamleden, ouders en kinderen ambassadeurs worden van uw school? 
Bijeenkomst 3: communicatie en communicatiemiddelen inclusief inzet van socal media 

http://www.prfactor.nl/?email_id=71&user_id=85&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5wcmZhY3Rvci5ubC9uaWV1d2Utcm9uZGUtamFuLTE3LWxlZXJnYW5nLXZpZXItc3RhcHBlbi1uYWFyLWFhbnRyZWtrZWxpamtlLXNjaG9vbC1zdGVyay1pbWFnby8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 
 

• Wilt u beter aan doelgroepen laten zien wat uw school te bieden heeft? 
 
Bijeenkomst 4: De gastvrije school  

• Wat is de behoefte van (nieuwe) ouders om zich prettig te voelen in de school? 
 
Door wie? 
De leergang wordt verzorgd door Herma Westenberg  en Twanny Verdonschot van PR-
factor. Twanny is een van de twee auteurs van het boek “Krachtig van binnen, sterk naar 
buiten! Herma en Twanny zijn beiden werkzaam geweest in het basisonderwijs. 
 

Praktische informatie: 
1. Woensdag 12-09-2018 
2. Woensdag 03-10-2018 
3. Woensdag 31-10-2018 
4. Woensdag 21-11-2018     

 

Tijd: 13.30-16.30 uur 
 
Locatie: EromesMarko | Nieuweweg 240, 6603 BV Wijchen 
 
Investering: eerste deelnemer van de school € 995,- en € 250,- 
volgende deelnemers van de school. 
 
Aanmelden en meer info: http://www.prfactor.nl/inschrijven-workshops/  of mail naar 
info@prfactor.nl 

 

Wat ook mogelijk is? 
Wilt u de Leergang op de eigen locatie volgen bijvoorbeeld voor scholen van uw bestuur? 
Dat kan ook! Voordeel, je hoeft niet zo ver te rijden, we komen graag naar jullie toe. 
 
 
 
Reactie van een van de deelnemers van de leergang afgelopen juni 2018: 
 

 
 
De Leergang werd door alle deelnemers beoordeeld met:  
(4,5 ster op een schaal van 5) 

https://www.facebook.com/eromesmarko/?fref=mentions
http://www.prfactor.nl/inschrijven-workshops/
mailto:info@prfactor.nl

