Betreft:

handleiding voor communicatie & digitaal werken

datum:

dec. 2020

digitale communicatie wegen vanuit school:
❏ Parnassys e-mail

nieuwsbrieven, groepsbrieven, berichten vanuit directie

❏ Parro app

inplannen voortgangsgesprekken
& korte berichten vanuit de leerkracht

hoe?

hoe?

vanaf start leerling op school, ontvangt ouder deze mails op
eigen opgegeven mail adres

u ontvangt een uitnodiging van de leerkracht.
kan ook op pc: https://talk.parro.com/

❏ Ouderportaal

behaalde cijfers, rapporten, absenties, groepsgenoten
ouderinformatie (bv mail/telnr) hier door u aan te passen
u ontvangt uw persoonlijke inlog zodra uw kind op school
hoe?
begint. ww kwijt? mail naar
administratie@kindercampusking
ook ParnasSys

❏ My Album

foto’s en filmpjes per groep, inlog ook op website

❏ Website

alle schoolinfo: schoolgids, agenda, vrije dagen,
(na-schoolse) activiteiten, nieuwsbrieven etc
https://www.kindercampusking.nl/ eerste x ook

hoe?

via: https://myalbum.com/kindercampusking
onze website https://www.kindercampusking.nl/fotoalbum/
hier vindt u ook het wachtwoord

aanmelden voor het beveiligde gedeelte

❏ Cool
hoe?

elke leerling logt in bij eigen klas met e-mailadres
ga naar cool.cloudwise.nl en log in met e
 -mailadres:

voornaam.eerste drie letters achternaam@kindercampusking.nl
ww (zelfde als op school voor groep 5-8) groep 1-4 krijgt deze aan
de start van de leerkracht mee, sla deze op
hier vindt u de handleiding ww vergeten? mail de leerkracht!

Via Cool ziet de leerling dezelfde “werk-tegels” als op school in Cool. Door hierop te
klikken kan het kind daar ook thuis in werken. Bijvoorbeeld in:
○ groep 4/8
Nieuwsbegrip = begrijpend lezen
○ groep 3/8
Wereld in Getallen = rekenen
○ groep 4/8
Taal Actief = spelling
○ Squla, alleen onder schooltijd, maar dan ook thuis
Er zijn methodes die ook nog hun eigen inlog vragen, zoals:
○ 123ZING: g
 roepslogin en ww.
____________________

○
○

kleuters: onderbouwd
groep 3: veilig leren lezen

____________________
____________________

Bijzondere, communicatie tegels zijn:
➢ Classroom
kind kan hier werk vinden, werk inleveren, chat met
leerkracht voeren
➢ MEET
na uitnodiging kan hier met video en audio een
gesprek worden gevoerd

communicatie ouder - leerkracht
In deze Coronatijd mogen ouders niet op het schoolplein of in de school
komen. Hoe kunnen ouders nu communiceren?
➢ veel communicatie kan het kind zelf met de leerkracht regelen
➢ vanuit school worden de voortgangsmomenten, zie agenda,
via MEET gevoerd, u vindt de link in de classroom van uw
kind, via die route logt u makkelijk in.
➢ de leerkracht zal via telefoon of mail contact met u zoeken
waar nodig
➢ geef een boodschap, mondeling of schriftelijk mee via uw kind
➢ stuur een mail naar de leerkracht; houd er hierbij rekening mee dat
ook leerkrachten werktijden hebben, dat betekent niet mailen na
16:30 uur, niet in het weekend en alleen op de werkdagen van
betreffende leerkracht.
Het primaire proces staat op 1, dat betekent dat de leerkracht nooit
onder lestijd kan mailen. En dat hij/zij na schooltijd veelal druk is
met leeractiviteiten, overlegmomenten en lesvoorbereidingen. Dan
kan mail niet beantwoord worden, hier kan dus wat tijd overheen
gaan.
➢ voor zeer dringende zaken kunt u uiteraard bellen

