SCHOOLGEGEVENS

Meld u aan
Wanneer u de App Gerichte Berichten heeft
gedownload, kunt u zich direct aanmelden. Dit kan
met uw inloggegevens. Bent u een nieuwe
gebruiker, dan kunt u zich aanmelden met de
schoolcode die u heeft ontvangen.

Mijn School
Na registratie start de App bij het onderdeel “Mijn
School”. Hier vindt u alle algemene informatie over
de school. Vanuit dit scherm kunt u direct
doorklikken naar de websites en e-mailadressen
die in de App beschikbaar zijn.
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Kalender
De school kan bij het onderdeel “Kalender”
belangrijke data toevoegen. Zoals vakanties, vrije
dagen, ouderavonden, sportdagen en andere
evenementen op school. Via de “Kalender” kunt
een item aanklikken voor aanvullende gegevens.

Aanvullende gegevens
In de “Aanvullende gegevens” kunt u een item aan
uw eigen telefoon-agenda toevoegen. Hierdoor
wordt u op tijd herinnerd aan de gebeurtenis.
Daarnaast kan het zijn dat de school u de
mogelijkheid biedt om uw aanwezigheid kenbaar
te maken. Zo kan de school rekening houden met
het aantal aanwezige ouders. Dat is handig voor
ouderavonden, toneelstukken of informatiebijeenkomsten.
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Nieuws
Nieuwsberichten leest u niet meer via e-mail maar
kunt u gemakkelijk teruglezen in de App. In het
onderdeel “Nieuws” worden de nieuwsartikelen
getoond in volgorde van publicatie. Het laatste
nieuws staat op de eerste pagina bovenaan.
Oudere berichten volgen daarna.
Berichten worden verkort weergegeven. Door een
bericht aan te tikken, kunt u het uitgebreide
nieuwsartikel lezen.

Berichten
In het onderdeel “Berichten” kunt u berichten
ontvangen én versturen. U kunt de school
persoonlijk benaderen via de App, maar u kunt ook
contact op nemen met de directie, leerkrachten,
MR of OR. Daarnaast zijn de adressen van de
interne- en externe vertrouwenspersoon terug te
vinden in het onderdeel “Berichten”.
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Berichten bekijken, beantwoorden of wissen
In het hoofdscherm worden berichten verkort
weergegeven. Wanneer u tikt op een bericht, kunt
u het complete bericht bekijken, beantwoorden of
wissen. Wilt u zelf een bericht versturen? Tik
rechtsboven op de knop om een nieuw bericht te
maken. Kies vervolgens de ontvanger en selecteert
“Klaar”. U kunt de e-mail opstellen en verzenden.

Gerichte Berichten via “Mijn Kind”
In het onderdeel “Mijn Kind” selecteert u uw eigen
kind(eren). Doordat de school weet bij welke klas
en welk kind u hoort, kan de school u gerichte
berichten sturen. Via “Mijn Kind” kunt u ook uw
kind ziekmelden. Er wordt een e-mail naar school
gestuurd met de ziekmelding. U ontvang altijd een
e-mail terug ter bevestiging.
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Kinderen toevoegen
Uw eigen kind(eren) toevoegen is eenvoudig. Tik op
de knop “Kind toevoegen” en selecteer vervolgens
de groep van uw kind. Selecteer vervolgens “Klaar”.
Er verschijnt een leerlingenlijst, selecteer uw eigen
kind en tikt op “Klaar”. Uw kind is nu toegevoegd
aan de lijst en de school ontvangt direct een
melding van de koppeling.
Daarnaast heeft de school direct inzicht in de
koppelingen die gemaakt zijn per kind en kunnen
geen ongewenste links worden gelegd.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de App? Laat het weten. Zo kan de App
Gerichte Berichten perfect aansluiten op uw wensen en eisen. Stuur een bericht met uw
contactgegevens via het online contactformulier, dan behandelen wij uw vraag zo spoedig
mogelijk. Liever direct contact? Bel 040 36 83 525.
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