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Communiceren op de Talentencampus Venlo
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op de Talentencampus Venlo communiceren wij middels de TCV app. Met deze software,
beschikbaar middels een mobiele applicatie, willen we de communicatie versterken en de
ouderbetrokkenheid vergroten.
Waarom doen wij dit?
De TCV app zorgt voor de communicatie via 1 plek, betere ouderbetrokkenheid en levert de school
tijdwinst op. Met de TCV app is de communicatie niet alleen versterkt maar ook beter beveiligd.
Concapps, de leverancier van de Basisschool app, heeft privacy hoog in het vaandel. Ze voldoen reeds
aan alle bestaande, en nieuwe, Europese privacywetten en slaan alle gegevens versleuteld op.
Vanaf het weekend na de 1e schooldag van je kind kunnen jullie je aanmelden voor de TCV app.
Eerder is helaas niet mogelijk in verband met de koppeling met ons leerlingvolgsysteem.
Onderstaand hebben wij alle handelingen op een rijtje gezet om de app te
installeren;
1. Download de app van basisschoolapps. De Basisschool app is beschikbaar
voor iOS en Android.
2. Zoek “Talentencampus”.
3. Zet Push berichten aan. Deze zullen alleen gebruikt worden bij noodzakelijke berichten.
4. Ga naar persoonlijke inbox.
5. Voeg een kind toe.
6. Aanmelden werkt middels de laatste 4 cijfers van het BSN van jullie kind(eren),
in samenwerking met de geboortedatum.

Je bent nu gekoppeld aan jullie kind.
Bij YouTube zijn enkele filmpjes van basisschoolapps te vinden over het gebruik van de app
https://www.youtube.com/results?search_query=basisschool+apps).

Wat doen we met de TCV app?
Ziekmelding
Mocht je kind ziek zijn vragen we dit vóór 08.00 te doen via de knop “ziek melden”. Selecteer het
schooldeel waar je kind zit, selecteer de juiste groep en vul het formulier volledig in. Dit bericht komt
dan bij de leerkracht terecht. Je krijgt via het opgegeven mailadres een bevestiging van de
ziekmelding.
Verlof aanvragen / absentie
Opa en oma vijftig jaar getrouwd? Een bezoekje aan de orthodontist? In dat geval is de knop ‘verlof
aanvragen’ nodig. Selecteer het juiste schooldeel, selecteer ‘verlofaanvraag’ en vul het formulier
volledig in. Er wordt ook om een digitale handtekening gevraagd. Dit doe je door met een vinger op
het scherm te “schrijven”. Bij verlofaanvragen is het belangrijk goed toe te lichten waarom je dit
aanvraagt. Het verlof zal worden beoordeeld door de teamleider en evt. in overleg met de directeur.
Je krijgt via het opgegeven mailadres een bevestiging van de verlofaanvraag. In de persoonlijke inbox
zul je binnen een week een bericht ontvangen of de aanvraag is goedgekeurd.
Klassenboek
Bij de knop ‘Klassenboek’ vind je informele informatie die de leerkracht(en) naar alle ouders van de
groep sturen. Je ziet alleen de groepen die voor jou van toepassing zijn.
Persoonlijke inbox
Mocht de leerkracht een formeel bericht willen sturen naar de hele groep of jou alleen, zult je deze
berichten ontvangen in de ‘persoonlijke inbox’.
Nieuws
De nieuwsbrief en E-zine zijn via de module ‘nieuws’ in de app te zien.
Jaarkalender
In de jaarkalender staan alle belangrijke activiteiten. Je kunt deze ook koppelen aan je digitale
agenda. Dit kun je doen door via de filter te klikken op ‘abonneer op agenda’. Eventuele wijzigingen
zullen dan ook automatisch worden doorgevoerd in je agenda.
Toestemmingsformulier gebruik van beeldmateriaal
Graag ontvangen wij voor ieder kind een ingevuld toestemmingsformulier voor het gebruik van
beeldmateriaal. Deze kun je vinden bij ‘formulieren’.
Schoolgesprek
Deze knop is nog niet te gebruiken. Verdere informatie volgt.
Mocht je echt geen mogelijkheid hebben om de app te downloaden dien je dit door te geven aan
info@talentencampusvenlo.nl
Bij eventuele vragen kun je altijd terecht bij de leerkracht van je kind(eren).

Met vriendelijke groet,
Team Talentencampus Venlo

