INFO
Het ouderportaal in
het nieuwe schooljaar

Rondom of in de zomervakantie zal op de website van de school een jaarovergang worden doorgevoerd. Dat
betekent dat de nieuwe groepsindeling op de site zichtbaar wordt. U bent als gebruiker van het ouderportaal
gekoppeld aan de groep(en) van uw kind(eren). In deze informatiebrief vragen we uw aandacht voor deze
jaarovergang.
Wat verandert er?
De jaarovergang zorgt ervoor dat de website van de school de nieuwe groepsstructuur laat zien. De ‘oude‘ groepspagina’s zullen
verdwijnen en ook de fotoalbums van iedere groep zijn na de jaarovergang niet langer aanwezig. Met een ‘schone lei‘ wordt er aan en
nieuw schooljaar begonnen!
Iedere groep begint meteen met een nieuwe welkom pagina. Zodra het schooljaar gestart is zullen de leerkrachten en kinderen ervoor
zorgen dat de groepspagina gevuld gaan worden.
In het ouderportaal zijn deze veranderingen ook zichtbaar.
Het overzetten van de oude groepen naar de nieuwe groepen is een geautomatiseerd proces, waarin de groepskoppeling tussen u als
ouder/verzorger en de groep(en) van uw kind(eren) automatisch wordt aangepast.
De nieuwe groep(en) van uw kind(eren) zullen dus in het ouderportaal ook zichtbaar zijn. Ook hier wordt met een schone lei begonnen,
en zal pas na de start van het schooljaar de informatie via het ouderportaal gaan toenemen.

Waar moet ik op letten?
We vragen uw speciale aandacht voor uw profielpagina!
Omdat de jaarovergang geautomatiseerd is kan het gebeuren als er bijzondere groepswisselingen zijn, dat de groepskoppeling tussen u en
uw kind(eren) niet correct is.
Daarom komt u, de eerste keer nadat de jaarovergang heeft plaatsgevonden en u inlogt op het ouderportaal, op uw profielpagina terecht
en wordt u gevraagd om de groepskoppeling(en) te controleren en waar nodig aan te passen.
Dit is heel eenvoudig te doen:

Wilt u ook meteen uw andere persoonlijke informatie controleren? Vooral uw e-mailadres is belangrijk. Niet actieve e-mailadressen, of emailadressen waarvan de mailbox altijd vol is kunnen ervoor zorgen dat informatie van school u niet altijd bereikt. Als u klaar bent met
aanpassen, vergeet dan niet om uw profiel op te slaan!

