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OUDERS ONTVANGEN INFORMATIE
NU SNELLER EN BETER
Communiceren vanuit school naar de ouders was
lastig. Papieren nieuwsbrieven gingen niet altijd met
de leerlingen mee naar huis, maar bleven in de tassen
zitten. E-mailadressen van de ouders werden
geregeld gewijzigd zonder door te geven of de
mailtjes vanuit school kwamen niet aan. Kortom: het
was niet zeker of de ouders al het nieuws ontvingen.
Tijd om de communicatie te verbeteren door middel
van een eigen app dacht Arie van Harselaar, directeur
van de Christelijke Basisschool De Brug uit Waspik.

ALLEEN MAAR POSITIEVE REACTIES
Arie ging online op zoek naar een communicatie oplossing en kwam zo bij ParentCom uit. Daarnaast ontving
hij een mail met informatie over ons product waar hij
op reageerde. Het contact werd gelegd en de app wordt
inmiddels volop gebruikt. Door middel van een nieuwsbrief en een promotiepakket werd er naar de ouders
gecommuniceerd dat de school een eigen app heeft.
Ook op de ouderavond werd de app
gedemonstreerd op een beamer.

“Drie dagen later had eigenlijk iedereen de app al
geïnstalleerd, het bericht over de app verspreidde zich
natuurlijk heel snel. We hebben alleen maar positieve
reacties van ouders gehad, maar dan ook echt 100%
positief. We hebben geen ouders die de app niet gebruiken,
alle ouders hebben tegenwoordig wel een smartphone.”

SNELHEID EN ZEKERHEID
Dat alle informatie op één plek te vinden is wordt echt
gezien als toegevoegde waarde van de app. “De communicatie gaat heel snel, dat vind ik ook een toegevoegde
waarde. Je bent er zeker van dat ouders de berichten ook
echt krijgen en dat ze deze ook a la minute krijgen. Iedere
ouder loopt namelijk met een smartphone op zak. Verstuur
je een pushbericht dan weet een ouder gelijk dat hij even
moet kijken, er is namelijk iets aan de hand. Het gaat vooral om de snelheid en de zekerheid van de berichtgeving.
Dat is voor ons de grote toegevoegde waarde.”

De app heeft daadwerkelijk oplossing geboden voor de
obstakels die de school tegenkwam toen ze nog communiceerden via de e-mail en papieren nieuwsbrief.
“Ouders zijn nu beter op de hoogte, omdat alle informatie
in de app terug te vinden is.” Naast de snelheid en zekerheid zit er nog een groot voordeel aan de app: “Omdat
je deze zelf kan beheren kan je ook zelf instellen wanneer je
nieuwsberichten verwijdert. De ouders hebben dus ook een
soort archief, je kunt altijd terugverwijzen naar een
bepaalde datum en een bepaald bericht.”

“Ouders zijn nu beter op de
hoogte, omdat alle informatie
in de app terug te vinden is.”
Er zijn behoorlijk wat populaire functies in de app
vertelt Arie: “Ziekmeldingen en huiswerk worden dagelijks
gebruikt, daarnaast worden ook de nieuwsberichten
meerdere keren per week geraadpleegd. Ook voor het
aanvragen van verlof en het bekijken van foto’s wordt de
app veel gebruikt. Eigenlijk wordt de app gewoon heel veel
gebruikt door alle ouders.”

PERSOONLIJKE INBOX
Op dit moment in de school bezig met de transitie naar
de Persoonlijke Inbox. “We zijn hier erg enthousiast over!
Wij willen met behulp van de Persoonlijke Inbox gericht
berichten versturen naar groepen die we zelf aanmaken.
Bijvoorbeeld naar de groep oudercommissie en een groep
MR. Ook willen we deze functionaliteit gaan inzetten om
zelfs naar individuele ouders berichten te sturen.”
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De communicatie gaat heel snel, dat vind ik ook
een toegevoegde waarde. Je bent er zeker van dat
ouders de berichten ook echt krijgen en dat ze
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