Handleiding Mijn School ouders Ploos v A.

(jan 2016)

Mijn School is het ouderportaal van de website van de school.
De informatie die hier staat is alleen door ouders te bekijken.
Ga naar de website van je school: www.ploos-arlanta.nl
Log in door op de knop “Mijn School” op de website van de school te drukken.
De inloggegevens zijn per mail verstuurd.
Links komen de knoppen met de verschillende menu-onderdelen.
Hieronder volgt een korte uitleg van de verschillende onderdelen.
Startpagina
Geeft een overzicht van de zaken die zijn geplaatst (nieuws, berichten e.d.)
Mijn kinderen
Geeft een overzicht van uw kinderen die op school zitten
Door op de knop Leerling bekijken te klikken, krijgt u een overzicht van de gegevens van uw kind.
Deze gegevens kunt u zelf aanvullen.
Bij het tabblad Privacy kunt u aangeven welke gegevens voor wie zijn te zien.
School is alle ouders van de school kunnen deze gegevens wel of niet inzien
Groep zijn de andere ouders die een kind in dezelfde groep hebben zitten.
Niemand: niemand kan de gegevens zien.
De leerkracht van uw kind kan wel bij de gegevens om gemakkelijk contact met u opnemen, wanneer
en iets met uw kind is.
Spoedberichten
Hier komen belangrijke berichten. (B.v. in verband met een onverwachte bijzondere gebeurtenis zijn
de kinderen morgen vrij van school)
De ouders en gekoppelde leerkrachten krijgen hier een melding van via de mail en het komt in het
openingsscherm van Mijn School.
Spoedberichten worden direct verstuurd.
Nieuws
Hier worden de nieuwsberichten uit de groep van uw kind geplaatst. Een melding via de mail over
nieuws, nieuw agenda item enz. wordt om 17.30 uur verstuurd.
Agenda
Hier komen de gebeurtenissen die gaan komen in de betreffende groep.
Er kan een uitnodiging aan het agenda-item gekoppeld zijn. Ouders kunnen in de gelegenheid gesteld
worden om zich aan te melden voor een gebeurtenis. (b.v. u geeft zich op voor een ouderavond, of u
geeft aan dat u kunt rijden met een uitstapje)
Documenten
Hier komen documenten te staan. (b.v. een verslag van een uitje)
Berichten
Hier komen korte berichten voor de ouders te staan.
Soms kun je als ouder hier op reageren
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Fotoalbums
Hier plaatsen de leerkrachten foto’s van verschillende gebeurtenissen.
Ook ouders kunnen rechten krijgen om foto’s toe te voegen. Dit is handig wanneer ouders (ook)
foto’s van een bepaald evenement hebben gemaakt.
Oudergesprekken
Hier kunnen de oudergesprekken (10 minutengesprek) worden gepland. De leerkracht kan dit zelf
invullen, maar kan ook de ouders de gelegenheid geven zelf in te tekenen.
Groepen
Geeft een overzicht van alle groepen en leerlingen. Deze knop is niet altijd aanwezig.
Mijn account
Hier kun je je eigen gegevens inzien en bewerken of aanvullen.
Het is belangrijk om bij het tabblad Notificaties aan te geven van welke berichten je een melding (via
de mail) wilt ontvangen.
Bij het tabblad Privacy kun je aangeven welke gegevens wie kan zien. (zie ook bij de knop Mijn
Kinderen)
Ook kun je hier je wachtwoord wijzigen.
Uitloggen
Hier log je uit en kom je weer op de homepage van de school
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