
DE MEEST COMPLETE
COMMUNICATIE-
OPLOSSING VOOR 
SCHOLEN

Apps en websites 
voor scholen



OVER PARENTCOM

ParentCom is een toonaangevende leverancier van 
websites en mobiele apps voor scholen. Door de 
specifieke focus op de markt van scholen, bieden wij 
kwalitatief hoogstaande communicatie tools tegen een 
lage prijs. Met ons eigen platform, de Communicatie 
Cockpit, kun je direct content toevoegen en aanpassen 
in je eigen app en/of website.
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COMMUNICATIE COCKPIT
•  Zelf gemakkelijk jouw app en website vullen en
 bijhouden
•  Eén bericht uitzetten op meerdere kanalen:
 geen dubbel werk!
•  Plaats direct content vanaf jouw telefoon met
 onze App Manager

TOP 100
KVK MEEST INNOVATIEVE 
BEDRIJVEN

Voor de zelf ontworpen technologie 
van onze Communicatie Cockpit

VOORDELEN EIGEN APP 
•  Papier is verleden tijd
•  Mobiele betalingen
•  Bereik ouders veilig en direct
•  Eenvoudig verlof aanvragen en ziek melden



Pushberichten
• Standaard onderdeel in de app
•   Verstuur een pushbericht naar alle ouders of 
 naar ouders van één specifieke groep
• Mogelijkheid tot inplannen van berichten
• Bereik ouders direct

TIP: Klassenuitje? Houd via een  
  pushbericht de ouders op de hoogte

Formulieren
• Direct inschrijven voor schooluitjes
• Privacy formulieren
• Stel zelf je eigen formulieren in
• Ziekmelden van leerlingen via de app

Video’s en Foto’s

• Plaats foto’s en video’s in de app 
•   Beveiligd door middel van een 
 login of wachtwoord
• Foto’s kunnen per groep worden 
 afgeschermd

Jaarkalender
• Inzichtelijke jaarplanning
• Direct te koppelen aan je persoonlijke telefoon  
 agenda

FUNCTIONALITEITEN

Voor het ontwikkelen van een eigen app en/of website heb je de keuze uit verschillende 
bouwstenen. Per bouwsteen kan worden aangegeven of deze alleen in de app, website of 
in beide wordt weergegeven.

Lijsten

•  Nieuws
•  FAQ’s

TIP:  Koppel video’s aan een lijst

Direct aanmelden



Voordelen voor ouder

•  Persoonlijke login voor ouders/verzorger
•  Bericht komt binnen via e-mail, in de app 
 en via een persoonlijk pushbericht
•  Direct mobiel betalen
•  Upload en deel groepsinformatie en PDF’s

Voordelen voor leerkrachten

•  Alle ouders en verzorgers direct bereiken
•  Ouders zijn ook individueel te bereiken
•  Gekoppeld met LAS bijv. ParnasSys of ESIS
•  Zelf groepen definiëren
•  Geen extra werk voor het afhandelen van 
 kleine betalingen

Persoonlijke inbox
Met de Persoonlijke Inbox stuur je ouders 
persoonlijke berichten binnen de app. Ook heb 
je de mogelijkeheid om berichten te sturen naar 
gehele klassen. Daarnaast kan je berichten sturen 
naar specifieke groepen ouders, bijvoorbeeld 
hulpouders. Het versturen van e-mailberichten is 
niet meer nodig, alle communicatie verloopt via de 
app. Privacygevoelige gegevens stuur je volledig 
versleuteld via de persoonlijke inbox.



Klassenboek

Laat ouders meekijken met wat er in de klas gebeurt. Plaats berichten in Klassenboek 
en houd ouders op de hoogte!

Foto’s zeggen meer dan duizend woorden. Houd ouders daarom op de hoogte met 
beeldmateriaal van hun kinderen. Zo geef je ouders een kijkje in de klas en 
creëer je meer interactie met hen.

Foto’s in het Klassenboek worden geplaatst door de leerkrachten, bijvoorbeeld tijdens een 
themaproject. Deze foto’s zijn beveiligd en alleen zichtbaar voor ouders van de leerlingen in 
de bijbehorende klas. Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid om de foto’s te ‘liken’ en een 
reactie onder de foto te plaatsen. Ook is het mogelijk om een klassenvlog te maken. Hiermee 
geef je ouders via een video een kijkje in de klas.

Voordelen

• Houd ouders op de hoogte met beeldmateriaal van hun kinderen
• Creëer interactie met ouders
• Geef ouders de mogelijkheid om foto’s te liken en een reactie te plaatsen
• Deel video’s van activiteiten



Poll

• Benieuwd naar de mening van ouders? 
 Plaats een poll in de app
• Resultaten makkelijk te zien in de app

Schoolteam

• Stel de medewerkers voor en maak de app nog  
 persoonlijker
• Laat zien wie waar verantwoordelijk voor is
• Neem direct contact op met de betreffende  
 medewerker
 
Social media

• Koppeling mogelijk met Facebook & Twitter



Contact
•  Via Maps jouw locatie tonen
•   Geef contactgegevens overzichtelijk weer 

MR/OR
•  Overzicht van leden van de OR
•    Notulen weergeven in de app

Nieuws
•  Houd ouders op de hoogte
•    Voeg video’s toe voor extra beleving
•    Versturen van brieven en e-mails 
 is verleden tijd

MijnRapportfolio *
•    Leerlingen delen gemakkelijk hun talenten
•    Ouders kunnen de ontwikkelingen van hun  

 kind snel en eenvoudig volgen
•  Een totaalbeeld van de ontwikkeling 
 van het kind

Schoolgesprek *
•  Alles is in no-time geregeld 
•  Eenvoudig en gemakkelijk inplannen van 10  
 minutengesprekken via de app
•    Ouders kunnen via de app gemakkelijk datum  

 en tijd kiezen

* Additionele dienst 



MOBIELE BETALINGEN *
Regel betalingen voor eenmalige bijdragen zoals een schoolreisje eenvoudig via de app. 
Hierdoor zijn gevulde papieren envelopjes verleden tijd!

Maak online een factuur aan en verstuur deze via de school app naar de ouders. Deze 
ontvangen een melding op de telefoon en kunnen het betaalverzoek terugvinden in 
de Persoonlijke Inbox.  Na het openen van het bericht wordt de betaling via iDEAL 
uitgevoerd.

Dankzij het mobiele betalen houd je eenvoudig bij welke ouders al betaald hebben en 
bij wie de betalingen nog openstaan. Daarnaast vergroot je de dienstverlening voor de 
ouders door het betalen voor hen heel eenvoudig te maken!

Voordelen

•  Direct betalen via je eigen school app
•  Altijd het juiste overzicht  
•  Snellere ontvangst van betalingen 

* Additionele dienst 



WEBSITES VAN PARENTCOM
VERGROOT DE ONLINE ZICHTBAARHEID 
VAN JOUW SCHOOL

Een ouder wil het beste voor zijn kind! Richt je website dan ook zo in dat alle 
informatie die een ouder nodig heeft in één oogopslag te vinden is tijdens het 
zoekproces. Zorg bijvoorbeeld voor een overzichtelijke homepage met informatie 
over jouw school, de schooltijden, vakantieroosters en welke juffen en meesters er 
werken in welke groepen.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Werken met een schoolwebsite van ParentCom is zeer eenvoudig door ons Content 
Management Systeem. Hiermee kan je gemakkelijk de website van jouw school 
volledig zelf beheren. Het toevoegen van relevante content voor jouw doelgroep 
is eenvoudig. Met slechts één druk op de knop plaats je informatie zowel op de 
schoolwebsite, social media als in de school app.

TOTALE ONTZORGING

Wanneer je kiest voor een website van ParentCom, kies je voor kwaliteit. Onze 
websites zijn namelijk standaard voorzien van de laatste veiligheidstechnieken, zijn 
SEO geoptimaliseerd en zijn 100% responsive. Niet alleen maken wij een mooie 
website voor jouw school, ook regelen wij de domeinnaam, hosting en zorgen we 
dat de website altijd voorzien is van de laatste updates. Doordat het vullen van de 
website zo eenvoudig is en de templates een duidelijke structuur hebben, is het 
mogelijk om al binnen enkele weken live te zijn met de website voor jouw school.

Mocht je vragen hebben of iets willen wijzigen, dan kan je altijd contact opnemen 
met onze supportafdeling. Daarnaast krijg je ieder derde jaar een kosteloos 
redesign! Hierdoor ben jij altijd voorzien van een moderne website, nu en in de 
toekomst!

Voordelen

•  100% responsive
•  AVG-proof
•  Ieder derde jaar een kosteloos redesign



ONS CMS ALS 
COMMUNICATIE COCKPIT

De Communicatie Cockpit is ons Content 
Management Systeem (CMS) dat bij iedere 
oplossing van ParentCom gratis wordt 
meegeleverd. Verspil geen tijd meeraan 
het bijhouden van allerlei verschillende 
communicatiekanalen en plaats nieuwsberichten 
op al jouw kanalen met slechts één druk op de 
knop.

EENVOUDIG CONTENT 
WIJZIGEN

Snel even wat wijzigen op je website of een bericht 
plaatsen in de app gaat snel én eenvoudig. Ook 
andere communicatiemiddelen zoals social media 
kunnen eenvoudig gekoppeld worden. Bijna 
iedereen kan overweg met de Communicatie 
Cockpit. Mocht je er toch even niet uit komen 
dan kan je altijd terugvallen op onze uitgebreide 
helpdesk.

ALTIJD UP-TO-DATE

Al onze oplossingen worden continu verbeterd, 
waarbij we regelmatig updates doorvoeren. Ook 
hierbij verliezen we de gebruiksvriendelijkheid 
niet uit het oog. Hierdoor is de Communicatie 
Cockpit van ParentCom het makkelijkste CMS van 
Nederland!

REGEL AL JE ONLINE COMMUNICATIE VANUIT ÉÉN SYSTEEM

Snel even wat wijzigen op je schoolwebsite of een bericht plaatsen in je school app gaat snel én 
eenvoudig met de Communicatie Cockpit. Voorkom fouten en dubbel werk en bedien alles met 
slechts één handeling.

i

Tablet app

E-mail
Narrowcasting

Twitter Pushbericht

Android en iPhone app

Facebook

Website



WIE ZIJN ONZE KLANTEN?

Met de app stimuleren wij ouderbetrokkenheid. Het kost
de leerkracht weinig tijd, het is gemakkelijk en heeft een 
groot bereik.

Karin Keijzer

Dit is een heel nieuwe manier van oudercommunicatie, via
één van de eerste ‘levensbehoeften’ vandaag de dag: een
mobiele telefoon.

Maarten Oprins

De website hebben we ingericht om nieuwe ouders beter 
te bereiken. Wanneer zij namelijk op zoek zijn naar een 
(nieuwe) school voor hun kinderen zoeken ze natuurlijk op 
het internet. Het is belangrijk dat deze ouders snel en een-
voudig alle informatie kunnen vinden

Louise van der 
Linden

WAT VINDEN ONZE KLANTEN?



WWW.PARENTCOM.NL


