
Werken met de schoolapp 

 

De Uilenburcht werkt met een mobiele app, horend bij de website van de             

school. Met deze software, beschikbaar op elke smartphone, willen we de           

communicatie verder verbeteren en de ouderbetrokkenheid vergroten. De        

app is vanaf nu beschikbaar voor alle ouders en verzorgers van de school.             

De niet-beveiligde onderdelen zijn ook voor anderen beschikbaar. De         

komende tijd zullen we de nieuwe app naast ons huidige Schouder.com           

gebruiken. Na de voorjaarsvakantie zullen we alleen nog via de mobiele           

app werken.  

 

We hebben voor de mobiele app van Parentcom gekozen, omdat dit           

systeem op alle scholen van onze stichting wordt gebruikt en we met de             

overstap profiteren van schaalvoordeel en onderlinge ondersteuning.       

Verder kunnen we onze systemen beter beveiligen. De app voldoet reeds           

aan alle bestaande en nieuwe Europese privacywetten en slaat alle          

gegevens versleuteld op. De app is geschikt voor tablet én smartphone.           

Het is beschikbaar voor iOS en Android. 

 

De schoolapp kent verschillende bouwstenen waardoor we informatie snel         

en gericht kunnen versturen. Bijna alle bouwstenen zijn reeds te          

gebruiken, binnenkort krijgt u extra informatie over het openzetten van          

het ouderportaal van ons schooladministratiesysteem ParnasSys en       

gespreksplanner Schoolgesprek binnen de app.  

 

De schoolapp is een goed instrument om met elkaar in contact te zijn. Daarnaast zorgt deze app ervoor dat bepaalde                    

processen efficiënter en binnen eenzelfde omgeving verlopen. Daarbij willen we versnippering van informatie voorkomen. Alle               



oudercommunicatie vindt op school-, groeps- of individueel niveau plaats binnen de app. Of het nu gaat om groepsnieuws,                  

foto's, ziekmelden, het plannen van oudergesprekken, een nieuwsbrief vanuit de directie of de schoolkalender, u heeft altijd                 

alles overzichtelijk bij de hand. 

 

U kunt de schoolapp downloaden op de volgende manier:  

  

 

Mocht u er vragen hebben of hulp nodig hebben bij het downloaden of instellen van de app, kunt u zich melden via                      

Schouder.com of het mailadres van Karin Visser (karin@uilenburcht.nl). 


