Basisschool De Bloktempel
datum: 24-5-2016
betreft: informatie Digitaal Ouderportaal
Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals gemeld in een eerder schrijven gaat De Bloktempel van start met het digitale ouderportaal.
Dit is eigenlijk een verlengstuk van onze website. Een aantal onderdelen in het ouderportaal
worden nu ook al gebruikt: de mail (Nieuwsbrief en andere brieven), de gesprekkenplanner voor
het inroosteren van rapportavonden, het invullen van formulieren, het fotoalbum enz.
Wat zijn de voordelen van het ouderportaal:
o De digitale communicatie tussen ouder en school en ouders onderling wordt nog eenvoudiger.
o Alles wordt vanaf een centrale, beveiligde plek geregeld.
o Als ouder kunt u makkelijk in de kalender kijken waar niet alleen de algemene zaken staan
vermeld maar bijv. ook het huiswerk (mogelijkheid) of excursies.
o U ziet alleen die meldingen die voor uw kind(eren) van toepassing zijn.
o Er hoort een nieuwe ouderportaal-app bij (tablet en smartphone) waarmee u ook
pushberichten kunt ontvangen. Zo blijft u altijd op de hoogte van actualiteiten.
Hoewel u al geregistreerd staat in de “oude” omgeving, is het noodzakelijk om dit nogmaals te
doen in het ouderportaal omdat het niet alleen een mailadres betreft maar ook andere gegevens.
Wanneer er meerdere kinderen in een gezin zijn hoeft u de gegevens als ouder(s), verzorger(s)
maar eenmalig aan te maken. U kunt aangeven of er eventueel nog andere kinderen uit het gezin
moeten worden aangemeld. Wanneer de leerkracht uw aanmelding heeft gevalideerd
(goedgekeurd) krijgt u via de mail een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen
en eventueel een volgend kind aanmelden.
Wanneer u inlogt kunt u aangeven welke gegevens voor andere ouders zichtbaar mogen zijn.
Hierbij het verzoek bij medische gegevens het onderdeel “te vermijden producten” zeker in te
vullen (in geval van allergieën) en dan aan te vinken bij zichtbaar voor de klassenouder (De overige
informatie zoals huisarts e.d. staat ook in ons eigen leerlingvolgsysteem maar mag u natuurlijk
invullen voor de leerkracht zodat deze alles centraal heeft). Deze gegevens kunt u te allen tijde
wijzigen.
Maandag 30 mei ontvangt u via de mail een brief met een zgn. Token (code). Iedere groep heeft
een eigen Token. Volg de stappen zoals beschreven in die brief om uw kind(eren) aan te melden.
Hierbij het verzoek om de aanmelding te doen vóór 27 juni. Na die datum zullen wij het
ouderportaal in gebruik nemen en vervalt de andere manier van mail versturen.
Op YouTube vindt u een filmpje over het aanmelden op het ouderportaal.

Ouderportaal-app
Zoals hierboven gemeld is er voor het ouderportaal ook een app beschikbaar (Deze app is anders
dan de eerder gemelde schoolapp, die meer op de website is gericht). Handig voor de smartphone
of tablet. Informatie over de ouderportaal-app:
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o U kunt de app in de app-store downloaden voor Android, Apple en Windows.
o In de store zoekt u op BasisOnline, kies voor basisonline ouderportaal
o Na installatie kunt u de app koppelen aan het ouderportaal door uw gebruikersnaam
(mailadres) en wachtwoord op te geven (hetzelfde als wat u gebruikt op de pc)
Wat kunt u zoal met de ouderportaal-app:
o Via het ouderportaal ontvangt u nieuwsberichten van school. Wanneer er een nieuw
ongelezen bericht is staat er een getal vermeld. Ook kunt u instellen dat u een notificatie
(melding) ontvangt bij een nieuwe bericht (via “Instellingen”). Wij adviseren u om dit ook
daadwerkelijk aan te zetten zodat u op de hoogte van actuele wijzigingen.
o U kunt een ziekmelding / absentie doorgeven. U dient ook de reden van absentie aan te
geven. Deze komt bij de leerkracht terecht. De leerkracht kan deze melding bevestigen en
goedkeuren of eventueel om verduidelijking vragen.
o Alle activiteiten staan op de kalender vermeld.
o U kunt foto’s in het fotoalbum bekijken.

Wanneer er vragen zijn over het ouderportaal en met name over het aanmaken van het account
kunt u een mailtje sturen naar r.heijnsdijk@skpo.nl
Met vriendelijke groet,
Ruud Heijnsdijk
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