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Informatie voor ouders/verzorgers 
Eén account voor alle schoolcommunicatie 
 
Aloysiusscholen gebruiken vanaf het schooljaar 2018/2019 geen applicaties van derden 
meer voor de communicatie met ouders/verzorgers. Alle scholen gebruiken hiervoor het 
ouderportaal met de Aloysius app en de mailingmodule (nieuwsbrieven). 
 

Ouderportaal 
Het ouderportaal is het online platform van de schoolwebsite mét een speciale webpagina 
(en persoonlijk inlogaccount per ouder). Hier kunt u inloggen en onze school deelt via deze 
weg nieuws, de kalender, fotoalbums en downloads. Deze informatie kunt u óók via de 
Aloysius app bekijken. 
 

App voor ouders/verzorgers 
De Aloysius app is speciaal gemaakt voor ouders/verzorgers. Op dit moment kan onze school 
op schoolniveau met u communiceren: 

• Nieuws 
• Kalender 
• Fotoalbums bekijken 
• Foto’s en nieuwtjes insturen 
• Absentie melden 
• Contact met school 

 
Er wordt hard gewerkt om in het nieuwe schooljaar ook communicatie op klasniveau 
mogelijk te maken. 

 
Nieuws 
Onze school publiceert nieuwsberichten op de website (openbaar), intranet (intern voor het 
team) en het ouderportaal (niet openbaar). Communicatie met ouders/verzorgers verloopt 
op schoolniveau. Nieuwe nieuwsberichten zijn in de app te zien (rood bolletje met aantal). In 
het nieuwe schooljaar wordt ook communicatie op klasniveau mogelijk gemaakt. 
 

Kalender 
Onze school kan belangrijke data (denk aan vakanties, studiedagen etc.) online in de 
kalender publiceren: op de website, op intranet en het ouderportaal (inclusief de app). 
 

Pushbericht 
Belangrijke korte tekstberichten kunnen als pushbericht gedeeld worden met het team 
en/of ouders/verzorgers. Bijvoorbeeld: ‘let op, de nieuwsbrief staat op de website’. Of: ‘de 
sportdag gaat morgen niet door! Zie nieuwsbrief in je mailbox’.  

 
Contact 
Niet meer zoeken naar de NAW-gegevens, het telefoonnummer of de schoolwebsite. Onder 
‘contact’ vindt u in een oogopslag de belangrijkste contactinformatie. 
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Foto’s 
Onze school kan via het ouderportaal foto’s en fotoalbums delen van evenementen zoals 
sinterklaas, kerst, musicals etc. Zoals hierboven al vermeld, de foto’s zijn ook via de website 
te bekijken (achter een persoonlijk wachtwoord). 
 

Stuur foto’s 
Als ouder/verzorger kunt via de app ook zélf foto’s met begeleidende tekst insturen naar de 
school. Deze foto’s kunnen gemaakt worden binnen de app. Daarnaast kunt u ook foto’s uit 
de fotobibliotheek van de telefoon doorsturen (met begeleidende tekst). 
 

Absentie 
Absentie van uw kind kunt u (met reden) via de app doorgeven. De beheerder van de 
website ontvangt deze afmelding in de schoolmailbox. Hij/zij kan via e-mail ook reageren op 
de absentiemelding. Beheerders van de schoolwebsite kunnen dit aan- of uitzetten.  
 

Niet verplicht 
Het laatste nieuws, foto’s en de kalender kunt u ook bekijken in het ouderportaal achter de 
schoolwebsite (toegankelijk met een persoonlijk wachtwoord). U bent dus niet verplicht om 
de app te installeren om op de hoogte te blijven. 
 

Privacy  
Het ouderportaal van onze school met de Aloysius app en de mailingmodule voldoet aan de 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De app is alleen beschikbaar voor 
ouders/verzorgers met een persoonlijk wachtwoord. Eenmaal ingelogd in de app blijft u 
ingelogd (u hoeft niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren). 
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