COMMUNICATIE-KANALEN HET BOSSCHE BROEK
Van school naar ouders
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Website – continue statische informatie voor iedereen
Bossche Broek app (BB app) – voor alle actuele zaken, peilingen &
verzoeken (“verplicht” voor alle ouders)
Kindcentrumgids (via website)
Jaarkalender (via BB app)
Nieuwsbrief (via BB app de reminder)
Facebook bedrijfspagina is identiek aan nieuws app: PR
Email: bij uitzondering

Van ouders naar school
•

School algemene
zaken

Inhoudelijke groeps-specifieke zaken vanuit school/ beleid: mail via Parnassys
door leerkracht of IB-er (bijv. info over cito)
Informatie over klassen-activiteiten/ hulpvragen: door klassen-ouder via
klassen-WhatsApp groep of klassen e-mail - indien nodig
BB App foto’s door leerkracht
Uitnodiging/ inschrijving oudergesprekken: via BB app
Groeps-specifieke activiteiten in algemene Bossche Broek nieuwsbrief
Welkom in groep … brief met info over gang van zaken in bijlage
kindcentrumgids

(Kind) - Oudergesprek met leerkracht (3 keer per jaar)
Extra gesprek indien nodig op aangeven van leerkracht en/of IB-er

•
•

•

Groepsspecifieke
zaken

•

•

Kind-specifieke
zaken

•
•
•
•

Bij vragen over beleid school: eerste aanspreekpunt voor
ouders: leerkrachten, unitleiders en directie, daarnaast
oudervertegenwoordiging in MR
Facebook bedrijfspagina: reageren, delen, PR
Ouder-participatie organen:
•
MR: meebeslissen/ nadenken over beleid
•
Ouderraad: organisatie van diverse activiteiten –
email op website
•
Klankbordgroep: Toetsen en inbrengen van ideeën
voor school

Bij vragen/zorgen over de groep: leerkracht eerste
aanspreekpunt: emailadres leerkrachten op BB app en
website
Bij vragen over activiteiten: klassenouders eerste
aanspreekpunt

Korte mededeling die zeer dringend zijn om 8.25 uur,
anders via email afspraak maken
(Kind) - Oudergesprek met leerkracht (3 keer per jaar)
Extra gesprek: indien nodig op aangeven van ouder
Verlofverzoek: via BB app bij directeur van dagdeel tot
max. 10 dagen
Dokter/tandarts enz. korter dan dagdeel bij leerkracht of
via de BB app ziekmelding

