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Reglement  Ouderportaal 

Als u kind op school komt, krijgt u een brief van het Ouderportaal, waar een 'Token' op staat. Op deze brief 
staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden. Daarna kunt u gebruik maken van het Ouderportaal. Wij werken 
met de volgende modules: 

Nieuws 
Met deze module ontvangt u gericht nieuwsberichten die voor u bedoeld zijn. Dit kunnen nieuwsberichten zijn 
die voor de hele school bedoeld zijn, zoals de nieuwsbrief, maar ook de weekberichten die enkel betrekking 
hebben op de groep(en) van uw kind(eren). 

 Berichten 
De berichtenmodule is een chat module waarin twee of meerdere personen met elkaar kunnen communiceren. 
Dit kan zowel afzonderlijk van elkaar als via een groepschat. Dit stelt u ook in staat om met andere ouders te 
communiceren zonder dat er gegevens uitgewisseld hoeven te worden. Wanneer u enkel met de leerkrachten 
wilt communiceren dan kunt u hier zelf voor kiezen in de instellingen (wanneer u inlogt middels een browser). 

 Gesprekkenplanner 
De gesprekkenplanner zorgt ervoor dat u in veel gevallen zelf kunt bepalen wanneer u op gesprek komt. 
Wanneer er oudergesprekken zijn krijgt u een uitnodiging en kiest u één van de beschikbare tijdvakken.  

 Kalender 
De schoolkalender zal voortaan digitaal bijgehouden worden in het Ouderportaal. Deze kalender kunt u ook 
importeren in uw privé agenda zodat u altijd op de hoogte bent. Dit stelt ons tevens in staat om tussentijds bij 
te sturen.  

 Intekenen 
Via de module “Intekenen” gaat u formulieren ontvangen uiteenlopend van het meerijden bij activiteiten tot 
enquêtes. Zo kunnen wij eenvoudiger hulpouders zoeken en kunt u gemakkelijk uw beschikbaarheid 
doorgeven. 

 Groepen 
Met de “Groepen” module krijgt u inzage in de groep van uw kind(eren). Hier vindt u de klasgenootjes en de 
gegevens, indien beschikbaar gemaakt, van de andere ouders.  

Absenties 
Met de module “Absenties” kunt u uw kind ziekmelden of een eventuele tandartsafspraak doorgeven. Uw 

melding komt dan rechtstreeks bij de leerkracht van uw kind(eren) terecht.  

 
Wij letten hierbij op het volgende: 

➢ Leerkrachten kijken op hun werkdagen op het Ouderportaal. Op maandag t/m vrijdag, tussen 08.00u 

en 17.00u kunnen zij berichten naar u sturen. Buiten deze tijden, zijn zij niet bereikbaar en zullen zij 

niet reageren. Reageren gebeurt niet direct, dit kan ook een dag / dagen later. Urgente zaken moeten 

telefonisch gemeld worden, leerkrachten kijken niet continue op het Ouderportaal.  

➢ Leerkrachten kunnen een mail sturen als er eventueel externen betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld een 

logopedist, fysiotherapeut etc. Overige berichten gaan via het Ouderportaal. 

➢ WhatsApp contact met een leerkracht is niet wenselijk. 

➢ De berichten tussen ouders en leerkrachten vinden plaats op een respectvolle manier en gaan ten alle 

tijden over schoolse zaken.  

➢ Voor vragen over het Ouderportaal, kunt u contact opnemen met juf Nicky 

(n.vanderwolf@wijdevenen.nl) 
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