
Deze keer in onze rubriek Uitgelicht. delen we de ervaringen 

van basisschool Parnassia. We hebben directeur Wim Schrama 

gevraagd naar zijn ervaringen en de reacties vanuit de school 

en ouders op de eigen app. Sinds het begin van schooljaar 

2017-2018 maken zij gebruik van de eigen School App.

Naar aanleiding van ontevredenheid over het school-

mailing programma gingen Wim en zijn schoolteam op 

zoek naar een moderne manier van communiceren met 

ouders. ‘Het oude programma was wat ouderwets omdat 

mensen hun mail niet zoveel bekijken. Papier gebruikten 

we sowieso al niet meer en we bereikten niet altijd evenveel 

ouders als we zouden willen. Tegenwoordig communiceert 

iedereen met de smartphone dus daar leek het goed bij te 

passen.’

‘Eigenlijk kwamen we per ongeluk bij ParentCom terecht. 

De voorzitter van de ouderraad had een gesprek gehad 

met het bedrijf en voelde meteen een klik. Hij zei dat we 

nodig met ParentCom moesten gaan praten.’ 
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Vervolgens heeft Wim alle concurrenten op een rij  

gezet. Van de zeven kwam ParentCom het beste uit de 

test. ‘Voor mij was het heel belangrijk dat leerkrachten 

makkelijk ermee kunnen werken. Wanneer het te moeilijk is 

gaan zij er niet mee werken, hoe mooi het programma ook 

is.’

VOORDELEN

Als grote toegevoegde waarde van de eigen School App 

noemt Wim naast de beveiligde omgeving, voor onder 

andere het afschermen van foto’s, de snelle manier van 

communiceren die nu mogelijk is en het grote bereik 

hiervan. ‘Ik merk dat als ik een boodschap naar ouders 

stuur en ik doe dit vlak voor de school uit gaat, dat de 

ouders de boodschap al gelezen hebben zodra ik ze zie. Die 

snelheid vind ik erg fijn. Wilde ik voorheen bijvoorbeeld via 
de schoolmailing laten weten dat er een invalkracht zou 

zijn omdat de leraar ziek was, dan was ik veel te laat.’

‘Via het bijgeleverde promotiepakket hebben wij iedereen 

op de hoogte gesteld van het bestaan van de app. Vooral 

de folders hebben goed gewerkt, dit ging in één moeite 

goed.’ 

KLASSENBOEK

Op basisschool Parnassia maken ze gebruik van de 

functie Klassenboek. ‘Sinds halverwege het jaar sturen 

steeds meer leerkrachten hier berichten mee.’ Wat Wim 

verwachtte gebeurde ook; ‘Ouders zijn veel beter en 

sneller op de hoogte van wat er in de klas afspeelt. Ouders 

zijn hier ook nieuwsgierig naar, dat is erg leuk. Het is ook 

redelijk nieuw, dat ouders een kijkje in de klas krijgen en 

zien wat er gebeurt.’ 

Klassenboek wordt door ouders zeer gewaardeerd, 

aldus Wim Schrama. ‘Het lastige is; wat goed gaat hoor je 

niet, waar het fout gaat dat hoor je wel. In het begin heb 

ik naar aanleiding van een aantal opmerkingen en vragen 

een korte handleiding geschreven met veelgestelde vragen.’

PERSOONLIJKE INBOX

‘Ik maak onderscheid tussen Klassenboek en Persoonlijke 

Inbox. Als het een bericht is over het werk van de kinderen, 

dan gaat het in Klassenboek. Is er een bericht dat echt voor 

de ouders bedoeld is, doe ik dit via Persoonlijke Inbox. 

Zoals het bericht over de invalkracht.’ Met deze verdeling 

is er voor gekozen om via Klassenboek de leuke dingen 

en gebeurtenissen te delen als een soort rapportage. 

Via de Persoonlijke Inbox worden er meer informatieve 

berichten gestuurd, bijvoorbeeld bij belangrijke zaken 

of wanneer er hulp van ouders wordt gevraagd.
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