SCHOOLAPP BASISSCHOOL STELAERTSHOEVE
De schoolapp is het belangrijkste communicatiemiddel van onze school. Het
is daarom verstandig dat u de schoolapp downloadt en een account
aanvraagt. U vindt de Basisschool App in de Appstore van Apple of de
Playstore van Google.
Neem de volgende stappen om de nieuwe schoolapp te gebruiken:
1. Download de Basisschool App (zie afbeelding).
2. Open de App en klik op Ga Verder
3. Zoek onze school (Stelaertshoeve).
4. Bevestig de selectie van onze school.
5. Klik op Akkoord en op JA om in te loggen
6. Voor uw emailadres en wachtwoord in of vraag een inlog aan.
Met uw account wordt u gekoppeld aan uw kind(eren). U ontvangt zo alle belangrijke
berichten van school, maar ook de berichten van de leerkrachten van uw kind(eren). De
schoolapp maakt het ook voor ouders gemakkelijk om met school contact op te nemen.
Onze schoolapp heeft 9 tegels op het beginscherm: Onze school, Schoolnieuws, Mijn
Kind, Informatie, Jaarkalender, Fotoalbum, Ons team, Ouders en Contact.
Onder drie van deze negen tegels zitten weer andere knoppen:
1. Onder Mijn kind vindt u: Persoonlijke inbox, Persoonlijke pagina, Klassenboek, Ziek
melden, Verlof aanvragen, Privacyformulier, Wijziging persoonsgegevens en
Schoolgesprek (deze laatste knop gaan we gebruiken als we oudergesprekken gaan
plannen via de schoolapp.) .
2. Onder Informatie vindt u: Schoolgids, Afspraken & Protocollen, Over Tangent,
Partners en Schooldocumenten
3. Onder Ouders vindt u: MR, Oudervereniging, Hulpouders en Ideeënbus (via deze
laatste knop kunt u ons tips en ideeën sturen. Die zijn welkom!)
Nog niet alle informatie is onder de knoppen te vinden. Daar werken we nu aan. Als u
iets mist, geef dat dan aan ons door via de knop Contact.
Met de knop Ziek melden (onder Mijn kind) kunt u uw kind ziek melden. De melding
komt dan bij de leerkrachten terecht en bij de administratie.
Met de knop Verlof aanvragen (onder Mijn kind) kunt u
verlof aanvragen. Deze melding komt terecht bij de directie.
Het is belangrijk dat u de aanvraag tijdig doet. In bijzondere
gevallen , zoals een niet gepland huisartsbezoek, is dit niet
mogelijk. Dat begrijpen wij. Toch moet u een verlofaanvraag
doen, want u kind verzuimd onderwijstijd. Met uw aanvraag
voorkomt u dat de afwezigheid als ongeoorloofd afwezig
wordt geregistreerd en wordt gemeld bij de afdeling
Leerplicht van de gemeente Tilburg. Een afspraak bij de
tandarts, logopedie e.d. wordt ruim van te voren gemaakt. U
kunt dan ook ruim van te voren de verlofaanvraag bij ons
doen.
Onder de knop Schoolnieuws vindt u de edities van het
Stelaertshoeve Journaal (verschijnt om de 4 weken) en
nieuws dat ook op onze website staat.
Hebt u nog vragen over de andere knoppen of mist u
informatie geef dat dan s.v.p. door aan
info.stelaertshoeve@tangent.nl.

SCHOOLAPP BASISSCHOOL STELAERTSHOEVE
Via onze schoolapp ontvangt u drie soorten berichten. U vindt deze berichten op
verschillende plaatsen in onze schoolapp:
1. Pushberichten: dit zijn korte berichten die kort als pop up getoond worden. U vindt
het bericht (en alle eerdere pushberichten) als u op het wieltje bovenaan het
startscherm klikt. De pushberichten wijzen u meestal op nieuwe berichten in het
Klassenboek of in uw Persoonlijke inbox.
2. Persoonlijke inbox berichten: dit zijn uitgebreidere berichten meestal over
organisatorische zaken van school (directie). In uitzonderlijke gevallen kunnen
leerkrachten ook een bericht naar de Persoonlijke inbox sturen. Bijvoorbeeld als ze
de brief over hoofdluis in de klas die naar alle ouders wordt verstuurd en naar de
ouders met een kind met hoofdluis e/o neten.
3. Berichten in het Klassenboek. Dit zijn berichten en foto’s van activiteiten in de klas
of van de groep. De leerkrachten plaatsen hier regelmatig nieuwe berichten.

