
Deze keer in onze rubriek Uitgelicht. Delen we de 
ervaringen van Basisschool Het Laerhof Merksem. We 
hebben directeur Rudi Mennens gevraagd naar zijn 
ervaringen en de reacties vanuit de school en ouders 
op de eigen app. 

Basisschool Het Laerhof wilde van de bergen papier af 
en ging opzoek naar een moderne manier van com-
municeren die bij de school past. ‘We gingen op internet 
zoeken naar iets snel, vlot en hedendaags en kwamen toen 
bij Parentcom terecht. Er ontstond meteen een klik met 
de contactpersoon van Parentcom en de samenwerking 
verliep goed!’

Voorheen waren zij niet tevreden met de                   
communicatie, het programma waar zij gebruik van 
maakten in combinatie met brieven was niet gebruiks-
vriendelijk en paste niet in de stijl die de school wilt 
uitstralen. ‘Wij willen als school uitstralen dat we veel met 
technologie werken, met de tijd meegaan en de technologi-
sche revolutie volgen. De app versterkt dit en het werkt snel 
en doeltreffend.’
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OUDERS EN DE APP

De school staat er om bekend veel met technologie be-
zig te zijn. Toen het idee van een app ter sprake kwam, 
was iedereen het er mee eens dat dit in het plaatje van 
de school past. ‘Voor de ouders was een verandering geen 
verrassing en wordt het gebruik van de app als positief    
ervaren. Het handige aan de app is dat geen ouder meer 
iets niet ontvangen kan hebben of kwijt kan zijn want alles 
is in de app terug te vinden.’

Rudi geeft aan dat het communiceren met de ouders 
erg gemakkelijk gaat, maar dat ouders af en toe nog 
hulp nodig hebben bij het gebruik van de app. ‘Wij zor-
gen dat er de nodige hulp is. Ouders kunnen op de school 
terecht voor assistentie bij het gebruik van de app. De 
mensen bij het secretariaat maar ook leraren weten perfect 
wat ze moeten doen.  

COMMUNICATIE VIA DE APP

Het Laerhof probeert op zoveel mogelijk manieren te 
communiceren. Naast de app en een eigen website  
maken zij nog gebruik van zoveel mogelijk kanalen     
zoals Facebook, Instagram, Twitter en Youtube. Rudi 
vindt het belangrijk dat er aan communicatie zoveel 
mogelijk wordt gedaan om iedereen op elke vorm infor-
matie te kunnen bieden.

‘De app is snel en gebruiksvriendelijk. Als ik iets in m’n 
hoofd heb kan ik het erin zetten en door middel van een 
pushbericht zijn de ouders dan ook meteen op de hoogte.’

De brieven en foto’s die door Het Laerhof als applicaties 
zijn gekozen worden volgens Rudi het meest gebruikt. 
De app van Het Laerhof is volledig in hun huisstijl opge-
leverd met de door hen uitgekozen applicaties.   
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“ALLEEN MAAR POSITIEVE ERVARINGEN!”


