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PARENTCOM IN BELGIË
Ook in België wordt gebruikt gemaakt van onze Basisschool App! Min van Uytsel is beleidsondersteuner
binnen Gemeentelijke Basisschool Cade en vertelt
over haar ervaringen met ParentCom.
Per toeval kwam de school in 2016 bij ParentCom uit:
een ouder van een leerling gebruikte namelijk al een
app van ons voor haar sportschool en was enorm
enthousiast. Zij raadde de school aan om eens contact met ons op te nemen voor een nieuwe website en
eventueel een app. Na de productpresentatie van de
app en website was de school direct enthousiast! De
overeenkomst werd ondertekend en de eerste ParentCom klant in België was een feit!

DE KRACHT VAN PUSHBERICHTEN
Min beheert de app en de website van de school en
vertelt enthousiast wat zij als voordelen van de app
ervaart: “De directe communicatie door middel van
pushberichten is echt fantastisch! Je kan mensen op elke
minuut van de dag bereiken, beter nog dan per mail. Het

versturen van pushberichten is ideaal wanneer de kinderen
op uitstap zijn en wij de ouders direct willen informeren.
Wanneer de bus in de file staat sturen we bijvoorbeeld
een pushbericht naar de ouders dat zij nog een half uurtje
langer thuis kunnen blijven of nog even de boodschappen
kunnen doen omdat we vertraging hebben. Dat werkt echt
perfect!”
Inmiddels zijn ook de ouders van de kinderen enthousiast over de app, al was dit in het begin wel anders:
“In het begin waren de ouders wat sceptisch, ze hadden
namelijk nog nooit van een school met een app gehoord. Al
snel raakten ook deze ouders overtuigd en gaven aan dat
de communicatie nu wel echt goed is.”

EERSTE BASISSCHOOL IN BELGIË MET
EEN EIGEN APP!
De Gemeentelijke Basisschool Cade is de eerste basisschool in België met een eigen Basisschool App! Ter
promotie van de app hebben zij het promotiepakket
van ParentCom gebruikt: “De banners met onze app hadden we in de school neergezet en de flyers werden uitgedeeld. Daarnaast werd de app ook benoemd in de mailings
die verstuurd werden. De ouders konden niet om de app
heen! Ook hebben wij elke eerste week van het nieuwe
schooljaar een informatieavond. De directeur vertelt hier
over de voordelen van de School App.”

Inmiddels maakt de school al ruim drie jaar gebruik van
de app van ParentCom. Sinds de invoering is de communicatie naar ouders toe flink verbeterd. “We merken dat de maandberichten goed worden gelezen en dat
informatie sneller aankomt. Een ander voordeel is dat we
brieven direct aan de jaarkalender kunnen koppelen, bijvoorbeeld bij een uitstap. Ouders zien in de agenda naast
de activiteit ook de bijgevoegde brief. Hier staat in wat de
kinderen mee moeten nemen en hoe laat ze terug zijn. De
ouders zelf rekenen daar inmiddels ook op dat ze in de app
alle informatie vinden.“

OUDERS OVERTUIGEN ELKAAR
Toch worden nog niet alle functionaliteiten optimaal
gebruikt door de ouders: “Het ziekmelden is een fijne tool,
maar wordt nog te weinig gebruikt. Onze directeur plaatst
daarom berichten over het ziekmelden via de app in de
maandberichten. Hij geeft hierin aan dat het heel gemakkelijk is, je hoeft namelijk niet te bellen naar school. Ook
vragen we ouders die het wel consequent gebruiken andere
ouders te overtuigen van het gemak.” Min geeft aan te
weten waarom deze functie nog niet door alle ouders
wordt gebruikt: “Mensen zijn er nog een beetje onzeker
in. Zo geven ze bijvoorbeeld een ziekmelding via de app
door, maar bellen dan voor de zekerheid alsnog na. Deze
onzekerheid moeten wij, samen met de ouders die het wel
gebruiken, wegnemen.”
Naast de app maakt Gemeentelijke Basisschool Cade
ook gebruik van een website van ParentCom. Het voordeel hiervan is dat de app en de website gekoppeld zijn
binnen één eenvoudig CMS. “Ik vind het fijn dat ik heel
veel zaken slechts één keer erop hoef te zetten en dat de
berichten dan zowel in de app als op de website terecht
komen. Ook het plaatsen van foto’s is een fluitje van een
cent!”

BASISSCHOOL

GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL
CADE

“WIJ ZIJN EEN ZEER TEVREDEN SCHOOL!”

