
Deze keer in Uitgelicht. Basisschool de Lochtenbergh uit 

Tilburg. De Lochtenbergh is een school met ruim zeventien 

nationaliteiten. Wij spraken ICT coördinator en leerkracht van 

de Lochtenbergh, Maarten Oprins, over de ontwikkelingen in 

oudercommunicatie middels een app van ParentCom.

Leerlingen leren op de Lochtenbergh iedere dag om 

te gaan met verschillen in huidskleur, cultuur en 

levensbeschouwing. Verschillen worden als kracht en 

uitdaging gezien. De uitdaging om zowel binnen- als 

buitenschools, de sociale cohesie te versterken. Dit 

wordt onder andere gedaan door ouders en partners 

met elkaar te verbinden door ontmoeting. 

OP HET JUISTE MOMENT 

Voorheen communiceerde De Lochtenbergh via white-

boards naast lokalen en werd de papieren nieuwsbrief 

met leerlingen tweewekelijks mee naar huis gestuurd. 

Het besef kwam dat dit niet effectief en actueel meer 
is en dat de meeste ouders hier ook niet mee worden 

bereikt. Daarbij is printen ook niet kosten efficiënt en 
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slecht voor het milieu.

“ParentCom benaderde ons op het juiste moment. Wij 

waren net op zoek naar een nieuwe manier van ouder-

communicatie. ParentCom biedt een product dat in een 

leuk format is gegoten. Het lost op een makkelijke en leuke 

manier het communicatieprobleem in één klap op.”

VERBETERINGEN

Sinds half juli 2016 is de eigen mobiele applicatie van 

de Lochtenbergh al live. Via de eigen app kunnen alle 

ouders zeer snel worden bereikt. Dit kan altijd en over-

al, ongeacht het tijdstip of de plaats waar diegene zich 

bevindt. “Ouders zijn zeer te spreken over deze manier van 

communiceren. Alle informatie is op één plaats te vinden, 

van nieuwsberichten tot foto’s uit de klas. Ouders zijn nu 

altijd van alle actualiteiten op de hoogte!” 

“Dit is een heel nieuwe manier 

van oudercommunicatie, via 

één van de eerste ‘levensbe-

hoeften’ vandaag de dag: een 

mobiele telefoon.”

Via het Content Management Systeem is het voor een 

school eenvoudig de app te beheren en zelf in te vullen. 

“Alle leerkrachten van de school plaatsen voor hun eigen 

klas relevante content. Iedereen weet goed met het CMS te 

werken, het is simpel en makkelijk te hanteren. Een fijne 
bijkomstigheid is de mogelijkheid altijd en overal het CMS 

te vullen vanaf de mobiele telefoon.”

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving is het 

mogelijk om in de app ook beeldmateriaal af te  

schermen die alleen te bekijken zijn via een speciale  

toegangscode. “Wij, maar ook vooral de ouders, vinden dit 

een groot pluspunt!”

AANBEVELING

“Wij zijn de eerste school binnen onze stichting met een 

eigen app van ParentCom en wij maken ons er hard voor 

dat dit communicatiemiddel ook de ouderbetrokkenheid 

bij andere scholen binnen de stichting kan vergroten.”

MAARTEN OPRINS 

Het uitsturen van een pushbericht is mijn  

favoriete functionaliteit. Eén klik op de knop en 

hij is verzonden, onafhankelijk van waar jij je 

bevindt. Het is actueel, direct en informeert de 

ouders die je wilt bereiken!
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