
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Vanaf heden gaan wij gebruik maken van de schoolapp. Deze app is in het leven 
geroepen om te communiceren vanuit school naar ouders. Het doel is om vanaf 
volgend schooljaar deze app te gebruiken als communicatiemiddel en niet meer 
te mailen via Parnassys, ons administratiesysteem. Tot de zomervakantie zullen we communiceren 
via de app en via de mail.  
In de app kunt u allerlei informatie vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld de laatste Montestory vinden 
onder het kopje ‘nieuws’. Heeft u na installatie vragen op opmerkingen dan kunt u deze kwijt in de 
hal op het bord. Het is ook mogelijk een mail te sturen naar b.beentjes@deblauweloper.nl voor uw 
vragen of opmerkingen.  
 
Wij hebben er veel zin in om de app te gebruiken om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van 
activiteiten op school. Hieronder vindt u kort hoe u de app kunt downloaden.  
 
De app downloaden: 
Basisschool App Android 
Basisschool App iOS 

Als u de app heeft gedownload kunt u zoeken op ‘Montessori’. Dan vindt u tussen de lijst het logo 
van Alkmaar. Hier kunt u dan op klikken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt hierna een inlog aanvragen door op ‘mijn berichten’ te tikken. Dan kunt u persoonlijk 
informatie invullen. Hierna kunt u uw kind toevoegen. Voor deze aanvraag heeft u de laatste 4 cijfers 
van het BSN en geboortedatum nodig van uw kind(eren). Hiermee wordt u meteen aan uw kind 
gekoppeld en aan de juiste groep. 
 
Via uw email krijgt u een wachtwoord. Met dit wachtwoord krijgt u toegang tot:  

1. Team – Het team stelt zich voor 
2. Klassenboek – Dit is een klassenpagina 
3. Mijn berichten – Hierin ontvangt u berichten die de school stuurt 
4. Formulieren – dit gaan we in de toekomst gebruiken 
5. Ziek melden – U kunt uw kind ziek melden via de app 
6. Foto’s en Video’s – Fotoalbums 

 
  



Het menu:  
 
Welkom 

• Welkom vanuit de Montessorischool over de app 
Team (beveiligd) 

• Hier vindt u informatie over het team van de Montessorischool.   
Klassenboek (beveiligd) 

• Hier vindt u leuke berichtjes over de groep van uw kind. U ziet alleen de groep(en) waar uw 
kind(eren) in zit(ten). U kunt ervoor kiezen om ‘push’ aan te zetten en dan krijgt u een 
melding als er iets in de groep geplaatst wordt.  

Mijn berichten (beveiligd) 
• U ontvangt hier de berichten die school stuurt. (vervanging mail via Parnassys) Het kan zijn 

dat wij dingen ook los naar uw mail sturen. U ontvangt een melding op uw telefoon of tablet 
als er een nieuw bericht is.  

Vakanties en studiedagen 
• Een overzicht van de vakanties en studiedagen 

Nieuws 
• Nieuwsberichten die betrekking hebben op de hele school. Deze zijn ook te vinden op onze 

website. Hier vindt u ook de laatste Montestory in PDF. 
Jaarkalender 

• De schoolkalender 
Formulieren (beveiligd) 

• Diverse formulieren komen hier te staan 
Ziek melden (beveiligd) 

• U kunt uw kind makkelijk ziek melden via de app 
Gesprek plannen 

• In de toekomst zullen we dit gaan gebruiken. Dit schooljaar gebruiken we dit nog niet. 
Foto’s en video’s (beveiligd) 

• Fotoalbums en video’s 
MR/OR 

• Informatie over de Medezeggenschapsraad en Ouderraad. 
Contact 

• Contactinformatie 
Gegevens wijzigen 

• Heeft u een nieuw adres of telefoonnummer dan kunt u het hier doorgeven aan school. Wij 
krijgen dat een melding en passen het aan in ons administratiesysteem.  

Social Media 
• Snelkoppeling naar onze Facebookpagina 

Brede school / Kindcentrum 
• Informatie over school en de opvang 

Informatie 
• Hier staat diverse informatie over de Montessorischool.  

 
We wensen u veel succes met het installeren en veel plezier bij het gebruik van de schoolapp.  
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Het team van de 1ste Montessorischool Alkmaar. 


