
Inloggen in de app? Kijk op de achterkant. 

Alstublieft, onze gratis school app! 
 
        Snelle, eigentijdse communicatie! 

 
  

Uw persoonlijke inbox. De leerkracht 
stuurt u klasseninfo. Indien nodig stuurt 

de directie schoolbrede info. 

 

Altijd het laatste nieuws! 
 

Algemene info over 
onze school. 

 

We schakelen dit onderdeel in als 
we uw hulp kunnen gebruiken, 
bijv. voor activiteiten zoals de 

sportdag.  U vult een formulier in 
en wij ontvangen uw bericht.  

 

Is uw kind ziek? Bellen is niet nodig. Ziek 
melden kan voortaan via de app. De 

leerkracht ontvangt direct een e-
mailbericht. 

 

Vind alle activiteiten terug in de 
‘Jaarkalender’ en ‘Vrije dagen & 

Vakanties’. U kunt deze 
activiteiten zelfs toevoegen aan 

de agenda van uw telefoon. 

 

Verlof aanvragen? Voortaan een 
makkie. De directie ontvangt uw 

verzoek en reageert z.s.m.. 

 

 

 Is uw kind ziek? Bellen is niet nodig. 
Ziekmelden kan voortaan via de app. De 

leerkra

Een overzicht van uw 
gegevens. 

 

‘Groepen’ laat de foto’s en tekst uit de 
groep van uw kind(eren) zien. Zet uw 

pushbericht aan en blijf op de hoogte! 

Pushberichten kunt u 
hier terugvinden. 

 



 

 
Communicatie App 

 
Wij kunnen op verschillende manieren met u communiceren: 
 

1. Los pushbericht: Een korte mededeling zoals bijvoorbeeld het meenemen van spullen of het snelle 
afgelasten van een activiteit. Deze zijn terug te vindenbij meldingen achter het 
tandwiel in het beginscherm. 

2. Pushbericht: Aan een bericht in de persoonlijke inbox zit ook een pushbericht vast. Daarin staat  
alleen “dat u een nieuw bericht heeft in uw persoonlijke inbox”. Dit pushbericht is 
niet terug te vinden in de app. Wel in de berichtengeschiedenis van uw telefoon.  

3. Persoonlijk inboxbericht:  Een bericht in de persoonlijke inbox is een bericht gericht op u en uw kind. Dit 
bericht is gestuurd door de leerkracht naar betreffende groep(en) of door 
bijvoorbeeld een werkgroep. 

4. Schoolnieuws: Hierin staan alle nieuwsberichten van de school. Berichten die niet in het bijzonder 
aan u gericht zijn, maar voor velen interessant en goed zijn om te weten. Hiervoor  
kunnen we kiezen of we een pushbericht meezenden. Ook dit bericht wijst u alleen  
op het feit dat er een nieuw bericht staat achter het icoon schoolnieuws.  

5. Groepen: Achter dit icoontje vindt u leuke berichten uit de klas van uw kind.  
Waar zijn we in de klas mee bezig. Ook hier krijgt u een melding van  
via een pushbericht wat niet terug te vinden is.  

 
U kunt op de meeste telefoons bij instellingen instellen dat pushberichten blijven staan tot u een handeling 
verricht. Dus niet in de app, maar binnen instellingen van uw telefoon.  
 
Het lijkt veel, maar even samenvattend; Pushberichten laten u weten dat u een berichtje heeft of melden iets 
kort/snel. Persoonlijke inboxberichten zijn eigenlijk de vervanger van de mail die u van school kreeg. Met 
uitzondering van het mailcontact tussen u en de leerkracht over uw kind. Schoolnieuws is de vervanger van het 
Wichelroedejournaal. 

 
 

Bij vragen of problemen kunt u mailen naar angeliek.vermeer@tangent.nl 


