KALENDER

Kalender: weet wanneer er welke evenementen zijn
Via het onderdeel “Kalender” in de App kunnen ouders precies zien wanneer welke
evenementen op school zijn gepland. Daarbij hebben ze de mogelijkheid om dit over te
nemen in hun eigen kalender.
Ouders kunnen ook aangeven of ze bij een specifiek evenement aanwezig zijn. Zo heeft de
school vooraf een beter inzicht in de animo of opkomst.
Kalenders importeren
Kalenders kunt u importeren als ICS-bestand. Sla dit bestand bijvoorbeeld op in Outlook. Hoe
dat moet, wordt later uitgelegd.
1.
2.
3.
4.

Klik bij het onderdeel “Kalender” op de knop “Kalender importeren”.
Selecteer het kalenderbestand (dit is een ICS-bestand).
Klik op “Open”.
Het bestand wordt uitgepakt en alle activiteiten worden geïmporteerd.

Het is raadzaam om de lijst door te lopen om te kijken of de benamingen en data kloppen.
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Activiteit toevoegen
Activiteiten kunnen ook handmatig worden toe gevoegd. Hierdoor kan aanvullende
informatie aan een item worden toe gevoegd en hebben ouders de mogelijkheid om hun
afwezigheid te melden.
1. Klik op “Activiteit” toevoegen.
2. Selecteer een datum.
3. Voer een tijd in of kies “Geen tijd” toevoegen (ouders zien dan dat de activiteit de
hele dag duurt).
4. Voer een titel voor de activiteit in.
5. Voer een omschrijving in.
6. Optioneel: Vink aan dat ouders de mogelijkheid hebben tot het melden van hun
aanwezigheid.
7. Klik op “Opslaan”.
8. De activiteit wordt aan de lijst toegevoegd en ouders zien deze terug in de App.
U kunt als ouder aanvinken of u bij een activiteit aanwezig bent. De
aanwezigheidsmeldingen kunt u terugvinden door achter een activiteit op het “Info” icoon te
klikken. U ziet dan de namen van ouders die zich hebben aangemeld.

Heeft u vragen? Neem contact op
Heeft u vragen of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen. Bel 040-3683525
of stuur uw vragen per e-mail naar info@gerichteberichten.nl. Uw vraag wordt zo spoedig
mogelijk beantwoord.
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