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Vanaf het voorjaar 2019 is onze app geïntegreerd in de basisschool 
app.  
Dit is het gevolg van nieuw beleid van Apple en Google. Dit houdt in dat 
onze app beschikbaar is via de app van bassischool app. 
 
Volg de volgende stappen voor de schoolapp:  
 

1. Ga naar de Google playstore of de App Store van Apple 

2. Download de Basisschool App (zie afbeelding). 

3. Open de App en zoek onze school. 

4. Bevestig de selectie van onze school. 

5. Middels de laatste 4 cijfers van het BSN nummer van je 

kind kun je de app activeren en inloggen.. 

 
 
 

 
Het tandwiel (rechtsboven bij Android toestellen) 
biedt toegang tot instellingen. 
 
Alle berichten en push berichten die verstuurd worden 
komen niet allemaal op dezelfde plaats in de app terecht.  
Pushberichten  
Alle push berichten die verstuurd worden vind je terug 
door te klikken op het tandwiel ( bij een Iphone 
linksboven- bij een Androïd toestel rechtsboven) en 
vervolgens te klikken op meldingen. 
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De overige berichten vind je door te klikken op Mijn Kind.  
Onder groepen de berichten die leerkrachten sturen van bijvoorbeeld een activiteit in de groep 
Onder Persoonlijke Inbox ook de overige berichten (o.a. van de directie) 
 

 
 
Verder vragen we jullie Verlof aanvragen te versturen via de app en ook de ziekmeldingen tijdig 
door te geven via Ziekmelden op de app.  
 
Onder Schoolnieuws wordt  belangrijks nieuws weergeven maar is de nieuwsbrief  ook van belang. 
(schrijf je daarvoor in via de website ) 
Overige informatie vind je onder de desbetreffende knoppen. ( Onze school – Ouders – 
Jaarkalender en Vrije dagen & vakanties.) 
 
Veel plezier met de app! 
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