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ALLE INFORMATIE IS NU TE VINDEN OP
ÉÉN CENTRALE PLEK
Deze keer in Uitgelicht. Protestants Christelijke
Daltonschool De Zevensprong. Op basis van gelijkwaardigheid staat de school open voor iedereen. In
het onderwijs komen de vijf Daltonprincipes naar
voren. Zij leren kinderen zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.
De Zevensprong daagt kinderen uit zelfstandig en in
samenwerking met anderen te leren en leven. Wij
spraken Matthieu Bootsveld, directeur van De
Zevensprong, over de aanschaf en tevredenheid van de website en app van ParentCom.
Voordat De Zevensprong een eigen mobiele applicatie
voor oudercommunicatie gebruikte, maakte zij gebruik
van de digitale nieuwsbrief, verschillende WhatsApp
groepen en de website. “Ouders konden de informatie
niet vinden op één centrale plaats en gaven aan dat de
informatie niet altijd actueel was.

Een projectgroep van ouders heeft de app en website
ingericht en gekeken welke functionaliteiten van belang zijn
vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Op deze manier bedienen wij de ouders op de manier die zij het meest
prettig vinden.”

FEESTELIJKE LANCERING
“Via een grote school brede lancering hebben wij de app
en website onder de aandacht gebracht van de ouders en
leerlingen. We hebben er een feestje van gemaakt, zo werd
ook onze nieuwe vlag onthuld en stond er een photobooth.” Bootsveld geeft aan dat zowel ouders als leerlingen zeer enthousiast waren over de nieuwe app en
website. “Het biedt nieuwe mogelijkheden om vanuit één
kanaal met de ouders te communiceren en vergemakkelijkt
verschillende processen, zoals het ziekmelden van leerlingen, het regelmatig uitsturen van nieuwsberichten en het
inplannen van oudergesprekken.

Ouders zijn erg te spreken over dat laatste, het geeft hen
meer vrijheid en flexibiliteit.”

EENVOUDIG IN GEBRUIK
Zoals eerder aangegeven zijn de app en website ingericht door een projectgroep van ouders en leerkrachten
van De Zevensprong. “Allemaal vonden het zeer makkelijk
om de kanalen te vullen met relevante content. Het Content
Management Systeem spreekt voor zich en is te begrijpen
voor iedereen. Ook is het leuk dat wij beeldmateriaal kunnen plaatsen op de site en in de app. Zo krijgen ouders een
beter kijkje in de klassen en zorgt dit voor meer verbinding
tussen ouder, kind en school.”

“Een eigen app is dé oplossing
voor onze communicatieproblemen. Alle informatie is
nu te vinden op één centrale
plek.”
AANBEVELING
“De app en website hebben wij inmiddels al aangeraden
aan de stichting waaronder wij vallen. De voornaamste
redenen zijn dat alle informatie op één punt te vinden is
en alles wordt geclusterd. We kunnen reminders uitsturen
naar ouders voor belangrijke zaken door middel van pushberichten.” Aldus Matthieu Bootsveld.

BASISSCHOOL DE
ZEVENSPRONG

MATTHIEU BOOTSVELD
Wij delen de visie van ParentCom dat een eigen
app bedoeld is voor communicatie met de
ouders en de website bedoeld is voor de
zoektocht van ouders van potentiele nieuwe
leerlingen!

