Gebruikersovereenkomst Ouderportaal Konnect
De St. Martinusschool maakt gebruik van een digitaal ouderportaal voor communicatie met ouders.
Konnect is een veilige en afgeschermde omgeving om informatie met ouders te delen.
Start gebruik
Om te kunnen starten met Konnect, onderschrijven ouders het beleid van de St. Martinusschool over
het gebruik van het ouderportaal.
Hiervoor ontvangen alle ouders dit document ‘Gebruikersovereenkomst Konnect’. Vervolgens
ontvangen ouders via de mail persoonlijke inloggegevens voor het portaal. Ook kan de Konnect-app
gedownload worden
Aanmelden
Inloggen kan via www. st-martinusschool.ouderportaal.nl met het mailadres als gebruikersnaam.
De app is te downloaden via de appstore, OuderApp van Konnect.
•
•
•

URL (st-martinusschool.ouderportaal.nl)
Gebruikersnaam (mailadres)
Wachtwoord

Een wachtwoord wordt ontvangen via de mail. Indien het wachtwoord vergeten is kan dit
opgevraagd worden via ‘wachtwoord vergeten?’. Er wordt een e-mail gestuurd naar het bekende email adres.
Doel
Via Konnect krijgen ouders regelmatig updates van wat er in de klas gebeurt en waar kinderen mee
bezig zijn. Daarnaast kan via Konnect ouderhulp of materialen worden gevraagd en kunnen er
gesprekken met ouders worden gepland. Ouders kunnen via Konnect korte berichten aan de
groepsleerkracht doorgeven.
Richtlijnen
We vinden het belangrijk om Konnect op de juiste wijze in school in te zetten en hanteren hierbij de
volgende richtlijnen:
•

Na bijzondere activiteiten in de groep delen leerkrachten foto’s via Konnect.

•

Konnect is uitsluitend voor intern gebruik. Foto’s, video’s of berichten mogen niet met
derden gedeeld worden.

•

Konnect is een informatief middel waarmee korte boodschappen doorgegeven kunnen
worden tussen school en ouders. Indien de boodschap een gesprek nodig heeft, maken
leerkrachten en ouders/verzorgers een afspraak om samen rond de tafel te gaan.

•

Spoedberichten (bijv. ziekmelding) worden telefonisch of face-to-face doorgegeven.

•

Leerkrachten reageren (indien gewenst) binnen 2 werkdagen op een bericht van ouders.

•

De nieuwsbrief van de St. Martinusschool wordt via het ouderportaal Konnect verspreid.
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•

Voor het plannen van oudergesprekken (10 minuten gesprekken) wordt ook gebruik gemaakt
van Konnect.
Ouders kunnen inschrijven op voorgestelde dagen en een tijdstip kiezen dat hen het beste
uitkomt. Ouders met meerdere kinderen op school moeten meerdere gesprekken plannen.
Daarom worden zij als eerste uitgenodigd om gesprekken in te plannen. Een dag later krijgen
ouders met 1 kind op school de mogelijkheid om een gesprek te plannen op een geschikte
tijd.

•

De (jaar)kalender van de school staat in het ouderportaal en wordt indien nodig bijgesteld.

Toestemming ouders/verzorgers
Met het ondertekenen van dit formulier geven ouders/verzorgers aan, op de hoogte te zijn van de
richtlijnen ten aanzien van het gebruik van Konnect en beloven zij zich aan deze richtlijnen houden.

Daarnaast geven ouders/verzorgers toestemming aan school om foto’s/video’s van hun kind(eren)
op Konnect te plaatsen.

Naam kind:…………………………………………………………………………………………………………….
Naam kind:…………………………………………………………………………………………………………….
Naam kind:…………………………………………………………………………………………………………….

Datum: …………………………………………………..

Mailadres ouder/verzorger1:

Mailadres ouder/verzorger 2:

………………………………………………………………

………………………………………………………….

Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:

……………………………………………………

………………………………………………………
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