GROEPEN

Groep van uw kind
Ouders die de App Gerichte Berichten gebruiken, kunnen zichzelf koppelen aan hun eigen
kind. Hierdoor ontvangen zij als ouder alleen berichten die gestuurd worden naar de
specifieke groep van het kind.
Importeer hiervoor eerst de groepen met kinderen. Dit kan handmatig of eenvoudig via een
EDEX-bestand (nieuw XML-formaat).
Groepen via EDEX toevoegen
1. Ga naar het onderdeel “Mijn School” – “Groepen”.
2. Klik op “Groep” importeren.
3. Selecteer het EDEX-bestand (XML-formaat) en klik op “Open”.
4. De groepen met leerlingen worden nu geïmporteerd.
Daarna kunnen docenten per groep gekoppeld worden. Deze docenten ontvangen
ziekmeldingen direct via de mail.
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Docenten koppelen aan een groep
1. Selecteer de groep in de lijst.
2. Klik in het scherm “Instellingen” op het menu bij “Docenten”.
3. Kies de docent die aan de groep gekoppeld moet worden.
4. Klik op de knop “Opslaan”.
Docenten kunnen ook weer ontkoppeld worden. Dit kan door op het “Rode kruisje” achter
hun naam te klikken.

Handmatig groepen toevoegen
Groepen met leerlingen kunnen ook handmatig worden toegevoegd. Dit gaat eenvoudig:
1.
2.
3.
4.

Klik op “Groep toevoegen” en voer een groepsnaam in.
Klik op “Opslaan”.
Klik op “Leerling toevoegen” en voer de gegevens in.
Klik op “Opslaan”.

Per leerling heeft u inzicht welke ouders gekoppeld zijn via de App. Beheerders van de
school ontvangen hier ook een e-mail van.
Herstellen van onjuiste koppelingen
Indien er onjuiste koppelingen zijn gemaakt, kunt u deze ongedaan maken:
1. Selecteer een leerling.
2. Klik op het “Rode kruis” achter de gekoppelde ouder/begeleider.
3. De koppeling is nu ongedaan gemaakt.
Blijven er nog vragen openstaan? Neem dan contact met ons op!
Bel 040-3683525 of stuur de vragen per e-mail naar info@gerichteberichten.nl. Wij zullen
deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.
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