INSTALLATIE KWR LW
Locatie:
Contactpersoon locatie:
Datum en tijdstippen:
Naam wethouder:
Betrokken ambtenaar:
WANNEER
Voorbereiding vooraf

WAT

TOELICHTING

Plannen goed leesbaar op flips uitschrijven
Certificaten
Communicatie

Plannenflips ophangen in de zaal

Materialen verzamelen

Presentatie materiaal

Versnaperingen

Persbericht versturen / pers informeren over installatie
Regel iemand die foto's kan maken
Schrijf persbericht achteraf
Plakband
Stiften voor flip over teksten
Stiften' voor ondertekening certificaten
Sheets met impressie van bijv:
*voorgaande jaren
*lessen en plannen van dit jaar
*filmpjes om de sfeer te proeven
Koffie, thee en ranja, bekertjes en kannen via de locatie zelf
Knabbels voor tijdens de bijeenkomst
Iets mee naar huis na afloop

Materialen op locatie
Internet verbinding
Muziek(lijst) voor binnenkomst en einde
Laptop + voedingkabel
Beamer + voeding + verbindingskabel naar laptop
Scherm of muur om presentatie op te projecteren
Geluidsinstallatie - boxen - audio kabels
Microfoon + kabels
Stekkerdozen
Locatie voorbereiden op de dag zelf
Kinderen naar locatie laten komen
Ruimte inrichten, houdt rekening met:

Feest/ Kinderwijkraad vlag
Bar' voor versnaperingen

Worden ze opgehaald, mogen ze zelf komen?
Stoelen zo dat iedereen de presentatie kan zien
Reserveer stoel voor de wethouder op plek waar iedereen hem/ haar kan zien
Bedenk vooraf hoe en waar je de ondertekening wilt doen
Hang de flips zo op dat de wethouder ze kan zien als hij een praatje houdt
Versieren
Bedenk vooraf hoe de kinderen en volwassenen drinken krijgen
Bedenk vooraf hoe kinderen na afloop nog drinken en knabbels krijgen
Als er kinderen van vorig jaar zijn kunnen die de bargroep zijn en meehelpen

Programma bijeenkomst
14.00u

14.45u
15.00u
15.15u
15.20u

15.30u
Dag na de installatie

Binnenkomst kinderen
Drinken (en knabbel uitdelen?)
Uitleg en komst wethouder voorbereiden
Welkom wethouder
Presentatie
Praatje wethouder
Certficaten ondertekenen
Wethouder bedanken en afronden bijeenkomst
Muziekje
Einde programma

Met achtergrondmuziek kun je kinderen helpen om bijeenkomst te starten
Alle kinderen gaan zitten
Kinderen betrekken bij de bijeenkomst
Stoel en wat drinken geven
Terug- en vooruitblik aan de hand van voorbereidde sheets en kinderen zelf
De wethouder gaat in gesprek over de plannen van de kinderen

Communicatie

Persbericht versturen met foto's
Fotomateriaal en tekst voor op de website
Datum eerste bijeenkomst kinderwijkraad op de website

Kinderen aangeven dat ze wat knabbels mogen pakken
Muziek als signaal van afronding van de bijeenkomst voor de kinderen

