
 

Communicatieplan KC De Groote Wielen 

 

Wij vinden goede communicatie met ouders belangrijk. We zijn samen met jullie verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van het kind. We willen jullie niet alleen goed informeren over je kind, maar 
ook over de school en de ontwikkelingen. We houden jullie daarom via verschillende kanalen op de 
hoogte. In dit communicatieplan zetten we al onze communicatiemiddelen op een rijtje. 

 

Gesprekken 

We hebben op 3 vaste momenten in het jaar gesprekken gepland: aan het begin, in het midden en 
aan het einde van het schooljaar.  In het begin van het schooljaar is dit in de vorm van een 
kennismakingsgesprek. Vooraf vul je als ouder samen met je kind een gespreksblad in waar je het 
dan samen met de leerkracht over gaat hebben. In januari wordt in het ouder-kind gesprek de 
ontwikkeling van het kind besproken samen met het rapport. Aan het einde van het schooljaar 
bespreken we de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt en wat belangrijk is om mee te nemen 
in het volgende schooljaar. Vanaf groep 4 zijn kinderen bij de kennismakingsgesprekken aanwezig en 
vanaf groep 5 ook bij de gesprekken in het midden en einde van het schooljaar.  

Ook buiten de geplande gesprekken om is er altijd tijd en ruimte om een afspraak te maken. De 
gesprekken worden gepland via de knop ‘Schoolgesprek’ op de kindcentrum-app. Via de Nieuwsflits 
worden jullie op de hoogte gesteld wanneer de gesprekken en inschrijvingen daarvoor zijn. 

Bij nieuwe kinderen vindt er voordat het kind op school start een kennismakingsgesprek plaats. De 
leerkracht maakt hiervoor ongeveer 4 weken vooraf een afspraak voor. Jullie hebben vooraf een 
intakeformulier ingevuld en daaruit worden belangrijke zaken besproken. Na 6 weken op school 
vindt er een ik-gesprek plaats waarin wordt besproken hoe het kind, de ouders en de leerkracht de 
start op school hebben ervaren.  

 

Rapporten  

De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport; in het midden en aan het einde van het 
schooljaar. De rapporten zijn voor ons bedoeld als een verslaglegging van de ontwikkeling van het 
kind. Ieder leerjaar zijn er weer nieuwe doelen en vaardigheden die op het niveau van dat leerjaar 
worden geobserveerd. Naast het rapport wat de leerkracht schrijft, schrijft het kind ook een eigen 
rapport over zijn of haar ontwikkeling. We noemen dit het kindrapport. De kinderen krijgen de eerste 
keer dat ze een rapport krijgen een rapportmap mee naar huis. De volgende rapporten krijgen ze in 
een insteekhoesje mee zodat ze het thuis in hun rapportmap kunnen doen. Wanneer kinderen in 
groep 1 na januari zijn gestart, krijgen ze een aangepast rapport.  

 

Website 

Informatie over ons Kindcentrum is te vinden op www.kcdgw.nl. Op de website vind je alle ‘statische’ 

informatie. Op de website zijn onze speerpunten terug te vinden en kun je verschillende documenten 

zoals de informatiegids downloaden. Ook wordt hier de leerinhoud van de groepen beschreven. 

 

Nieuwsflits  

Iedere twee weken wordt de Nieuwsflits verzonden. De Nieuwsflits is een nieuwsbrief met 
informatie vanuit de directie, onderwijs en opvang. Ook kan er nieuws van buiten in staan. De 
Nieuwsflits wordt via de website verzonden. Je moet je daarvoor aanmelden op de website. Dat kan 
onder het kopje Algemeen, Praktisch, Nieuwsflits. De Nieuwsflits wordt ook op de app gezet onder 
de knop ‘Nieuws’. In de jaarkalender is terug te vinden op welke data de Nieuwsflits wordt 
verzonden. 

 

App  

http://www.kcdgw.nl/


 

In de Appstore kun je onze app vinden via de ‘Basisschool App’. Download de ‘Basisschool 

App’ via de appstore en selecteer na het openen van de app ons kindcentrum door te 

zoeken naar ‘De Groote Wielen’. De app van De Groote Wielen wordt in het vervolg standaard 

geopend.  

Op de App staat allerlei praktische informatie; je kunt er bijvoorbeeld de jaarkalender vinden, je 

inschrijven voor de gesprekken en ook allerlei formulieren invullen. Zo kun je je via de app 

ziekmelden of verlof aanvragen. Daarnaast kun je er ook de nieuwsbrieven en informatie over de 

groepen vinden. Het is belangrijk om de app regelmatig te updaten omdat er regelmatig dingen 

veranderen en worden verbeterd. Hieronder lichten we een aantal knoppen van de app uitgebreider 

toe. 

• Klassenboek  

Op de App is de knop ‘Klassenboek’ te vinden voor de groepen 1 t/m 8. Hierop kun je per 

groep foto’s bekijken. Om deze pagina’s te kunnen bekijken moet je in verband met de 

privacy een persoonlijke inlogcode gebruiken. Een persoonlijke inlog is gekoppeld aan je 

kind(eren) en dus ook aan de groepen waar je kind in zit. Je kunt de persoonlijke inlog pas 

instellen op het moment dat je kind in de groep is gestart. Hieronder de uitleg voor het 

instellen van de persoonlijke inlog. 

 

• Instellen persoonlijke inlog 

Als het goed is wordt er bij het opstarten van de app gevraagd of je een inlog wilt aanvragen. 

Mocht deze vraag niet worden gesteld dan komt deze vraag vanzelf wanneer je in de app op 

de knop ‘Persoonlijke inbox’ of ‘Persoonlijke Pagina’ klikt. Klik vervolgens op ‘vraag een inlog 

aan’. Je vult je eigen gegevens in en je vult onderaan de laatste 4 cijfers van het BSN nummer 

van je kind in. Hierdoor word je gekoppeld aan je kind. Na deze stap kun je meerdere BSN 

cijfers toevoegen, indien je meerdere kinderen hebt op ons Kindcentrum. Het BSN is te 

vinden op een paspoort/identiteitskaart. Je wachtwoord aanvraag komt vervolgens binnen 

op je e-mail adres. Controleer ook even je spambox. Hier kun je vervolgens mee inloggen. Je 

hoeft jezelf maar één keer te koppelen aan je kind(eren). Via onderstaande link kun je een 

filmpje bekijken waarin alle bovenstaande stappen worden uitgelegd: https://youtu.be/I-

kqnML-RK0. Van de Persoonlijke Inbox maken we geen gebruik, wij sturen persoonlijke 

berichten via de mail. 

 

• Ouderportaal  

Op de App is ook de knop ‘Ouderportaal’ te vinden. Via het Ouderportaal zijn o.a. uitslagen 

van citotoetsen zichtbaar. Ook zijn de NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats) die wij 

beschikbaar hebben zichtbaar via het ouderportaal. De inlog voor het ouderportaal is anders 

dan de inlog voor de app. De inloggegevens hiervoor worden toegestuurd vanuit de 

administratie.  

 

• Pushberichten  

Via de app worden er regelmatig pushberichten verstuurd. Pushberichten worden ingezet als 

reminder of om op korte termijn een mededeling te doen. Om deze pushberichten te 

ontvangen is het nodig om een persoonlijke inlog te hebben. Je bent dan automatisch 

gekoppeld aan de groepen waarin je kind zit. De berichten verschijnen direct op je scherm op 

het moment dat ze door ons verstuurd worden. Je kunt de pushberichten later altijd nog 

teruglezen via het tandwieltje op de app onder de knop ‘meldingen’.   

 

Email 

https://youtu.be/I-kqnML-RK0
https://youtu.be/I-kqnML-RK0


 

Informatie vanuit het kindcentrum die voor de hele groep van belang is wordt per email 

verzonden. Denk hierbij aan brieven over activiteiten, themavieringen, etc. Het kan ook 

zijn dat je persoonlijk wordt gemaild door de leerkracht. Een brief op papier meegeven gebeurt met 

uitzondering, wij proberen zoveel mogelijk via de digitale weg te sturen.  

 

Persoonlijke gegevens en privacy 

Bij aanmelding van jullie kind wordt om jullie persoonlijke gegevens gevraagd. Deze worden in ons 

administratiesysteem verwerkt. Wanneer er dingen veranderen in de persoonlijke gegevens zoals 

telefoonnummers of email, graag even doorgeven via de knop ‘Ouderportaal’. Foto’s van kinderen 

worden alleen geplaatst op Klassenboek, om deze te kunnen zien heb je een persoonlijke inlog voor 

de app nodig. Onder het kopje klassenboek hierboven kun je lezen hoe je de persoonlijke inlog kunt 

instellen. 

 


