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De Basisschool App van OBS de Octopus
Wij hebben onze eigen school app!
Hiermee houden wij u op de hoogte van communicatie vanuit
school naar de ouders. Deze app omvat onder andere een
digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie, een
klassenboek en nog veel meer.
Wij nodigen u uit om snel een kijkje te nemen!
U kunt de app downloaden in de AppStore (iOS) of de Google
Play Store (Android). De naam van de app is ‘Basisschool App’.
Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’.
Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze
installeert u onze school app op uw telefoon.
Hoe werkt de Basisschool App?
Kijk voor een kort filmpje naar:
(7547) De Basisschool App | Hoe werkt het? - YouTube
Inloggegevens:
Ouders kunnen via de administratie (administratie-octopus@ooz.nl) een activatie e-mail aanvragen
met verdere informatie om een account aan te maken. Door het aanmaken van een account en de
koppeling met onze ParnasSys worden de juiste kinderen en groepen aan u als ouders gekoppeld.
Nieuwe leerling: vanaf één week voorafgaand aan de startdatum op onze school kunt u via de
administratie de activatie e-mail aanvragen.
De mailadressen die in de leerlingadministratie ParnasSys staan zijn leidend. Met die mailadressen
moet er dus ook worden ingelogd in de app. Het kan voorkomen dat het mailadres in ParnasSys
verouderd is. Laat dit dan alstublieft aan ons weten, zodat wij dit aan kunnen passen. Ook als er van
uw gezin maar 1 e-mailadres bij ons bekend is, kunt u dit aan ons laten weten. Wij kunnen dan een
extra e-mailadres toevoegen.
Persoonlijke inbox, gekoppeld aan uw eigen kind(eren)
Als de app gekoppeld is aan uw eigen kind(eren kunnen wij u via de Persoonlijke Inbox persoonlijke
berichten sturen en sturen we berichten die de klas(sen) van uw kind(eren) aangaan.
AVG
Het communiceren via deze app is volledig AVG-Proof. De informatie van uw kind(eren) is goed
beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen kind in dezelfde klas hebben zitten.
Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind wel of niet op de foto mag. Dit
kunt u doen via een formulier in de app, onder de tegel ‘Nieuws’.
Pushberichten
Wij zijn van plan u af en toe een pushbericht te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te kunnen
bereiken met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om de rechten hiervoor aan te
laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we pushberichten niet onnodig vaak zullen
gebruiken.
Heeft u nog vragen: kijkt u dan eerst even op: Informatie voor ouders – Concapps Helpcenter
(zendesk.com)

