
Florien Vos zorgt ervoor de app van ACADEMIE TIEN 

altijd up-to-date is! Daarnaast is ze onderwijsassis-

tent, verzorgt alle taken rondom de administratie en 

springt ze bij waar nodig. Vol enthousiasme vertelt ze 

over de eigen app die de middelbare school inzet om 

zowel met de leerlingen als met de ouders te commu-

niceren.

EEN POSITIEVE APP 

Via via kwam de school uit bij Business Apps. “Het 

zoontje van onze (voormalige) directeur zat op een school 

waar met een Basisschool App werd gewerkt. Het leek haar 

ideaal om zo’n app ook voor ACADEMIE TIEN in te zetten. 

Wij zijn namelijk een Ipadschool, dus dan is het extra han-

dig om via verschillende devices te communiceren. Er werd 

contact met jullie opgenomen en voor ons werd duidelijk 

dat we de app voor veel dingen konden inzetten, wat we nu 

ook daadwerkelijk doen. Het is een positieve app.“

OUDERS EN LEERLINGEN ZIJN SNELLER 

OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN 

UITGELICHT.
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MEERWAARDE VAN DE APP

“Tijdens een ouderavond hebben we de gehele app uitge-

legd en de meerwaarde duidelijk gemaakt. We hebben toen 

met de ouders de app gedownload en alle functionaliteiten 

doorgenomen. Aan het begin van ieder schooljaar worden 

nieuwe en huidige ouders herinnerd aan onze app. We 

leggen dan uit wat we met de app doen en wat de meer-

waarde van de app is. We introduceren de app dan tijdens 

de kennismaking met de mentoren.“ 

Sinds de invoering van de app zijn zowel de ouders als 

leerlingen sneller op de hoogte van veranderingen.  

“Ouders weten dankzij de agenda in de app nu precies 

wanneer de vakanties, studiedagen en schooluitjes zijn. De 

app is altijd up-to-date en gegevens van docenten kunnen 

snel gevonden worden. Wij krijgen dat ook terug van  

ouders, dat ze dit erg fijn vinden. Mochten er nog ouders 

zijn die de app niet gebruiken dan ontvangen zij nieuws 

nog via de mail van Magister. Ook vertellen de leerlingen 

belangrijk nieuws zelf aan hun ouders.”

COMMUNICATIE VERBETERD

De communicatie tussen ouders en school is door de 

app verbeterd. “Ouders zijn sinds de invoering van de app 

veel beter op de hoogte. Ouders zien bijvoorbeeld zelf al  

wanneer de oudergesprekken zijn en door het nieuws te 

lezen weten ze ook wat er speelt binnen de school. De 

agenda, docentenpagina en het nieuws zijn dan ook wel de 

populairste functionaliteiten.” 

“De app is altijd up-to-date. 
Ouders weten nu precies  
wanneer de vakanties, studie-
dagen en schooluitjes zijn.”

Volgend schooljaar start de school met de  

Persoonlijke Inbox. Hier is voor gekozen om zowel 

berichten als pushberichten naar specifieke groepen te 
sturen. “Op dit moment sturen we er bijvoorbeeld wel eens 

een pushbericht uit, die eigenlijk alleen voor de derdejaars 

bedoeld is. Toch ontvangen de eerste- en tweedejaars deze  

pushberichten ook. Dat is natuurlijk helemaal niet  

handig. 

Met de Persoonlijke Inbox kunnen we  gericht (push)  

berichten sturen naar zowel leerlingen als ouders. Hiermee 

willen we onrust voorkomen en de communicatie nóg  

sneller en makkelijker maken.” 

FLORIEN VOS 

Aan het begin van ieder schooljaar worden 

nieuwe en huidige ouders herinnerd aan onze 

app. We leggen dan uit wat we met de app doen 

en wat de meerwaarde van de app is.
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