Verbindt leerlingen, ouders en school
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“Met SchouderCom kan ik de ouders
heel makkelijk en snel inschakelen!”
(groepscontactouder)

“Ik bespaar veel tijd door de makkelijke communicatiemiddelen.”

Wij maken sinds januari 2013 gebruik
van SchouderCom. We waren op zoek
naar een online communicatieplatform
waarmee we niet alleen ouderparticipatie, maar ook ouderbetrokkenheid
konden bevorderen. Na een aantal presentaties van verschillende platformen kozen we voor
SchouderCom, omdat dit platform het beste aansloot bij
onze ideeën over de communicatie tussen school en ouders en het een gebruiksvriendelijk product is.
We horen regelmatig van ouders hoe praktisch ze het vinden om schriftelijke berichten vanuit school te ontvangen.
Briefjes raken niet meer kwijt, de groepscontactouder kan
makkelijk ouders mobiliseren en leerkrachten houden ouders d.m.v. het blog op de hoogte van wat er in de klas is
gebeurd. Ook de kalender is erg makkelijk. Leerkrachten
kunnen hun eigen groepsactiviteiten inplannen en naar
ouders communiceren. Kortom, wij zijn erg blij met onze
gemaakte keuze!

Het mooie aan SchouderCom is dat je er zowel de
besloten als de openbare
communicatie mee kunt
verzorgen. Alles kan nu
op 1 plek worden aangemaakt, en desgewenst
hergebruikt worden op
andere platformen. Zo is
onze SchouderCom kalender alles ineen: een interne teamkalender, de openbare groepskalenders maar ook een privé agenda
die ik synchroniseer met mijn Google Calendar. Wat
wij ook een grote pré vinden is het gemak waarmee
we response van ouders krijgen.
Het is een mooi, op scholen toegespitst, communicatieplatform dat ik iedere school kan aanraden.

Daphne van Rijnsoever, leerkracht De Zevensprong, Cuijk

Jeffrey Toet, leerkracht en ICT coördinator Simon
Carmiggeltschool, Delft

“Met SchouderCom is de communicatie met 500+ ouders goed te regelen.”
Sinds 2013 gebruiken wij en andere PROO scholen SchouderCom
voor de communicatie met de ouders. Wij hebben 500+ leerlingen
dus dat is altijd een grote uitdaging geweest. De distributielijsten
in SchouderCom maken het nu echter heel makkelijk om de ouders
van een groep of van de hele school te bevragen. Erg makkelijk voor
de leerkrachten, maar ook voor mijzelf en bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad. Ook de ouders zijn zeer positief over de nieuwe
communicatiemogelijkheden.
Gert-Jan de Zwart, directeur Lucas van Leyden, Leiden

www.schoudercom.nl
voor optimale ouderbetrokkenheid
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