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Informatie voor ouders/verzorgers 
Eén account voor alle schoolcommunicatie 
Alle Aloysiuscholen hebben een eigen ouderportaal; een speciale webpagina op de schoolwebsite 
(toegankelijk met een persoonlijk wachtwoord). Onze school deelt zo -onder andere- het laatste 
nieuws, de kalender en fotoalbums. Deze informatie kunt u in drie eenvoudige stappen ook via de 
Aloysius ouderapp bekijken. 
 

1. Download de app 
Download de app met het paarse icoon genaamd “Aloysius App”. De ouderapp is 
beschikbaar voor Android en Apple. Na het installeren en het openen van de app 
kunt u via het menu naar de pagina “Login” navigeren. 
 

2. Inloggen 
Ga naar de website van de school van uw kind(eren) en klik rechtsboven op ‘intranet’. Gebruik het e-
mailadres wat u aan onze school heeft doorgegeven. Klik vervolgens op 'wachtwoord opvragen' en 
volg de instructies. Met de verkregen gegevens kunt u inloggen in de ouderapp. Elke ouder/verzorger 
kan een eigen mailadres doorgeven. 
 

3. Aan de slag met de app 
Na het inloggen vindt u in de app een overzicht met verschillende opties/pagina’s: 

• Nieuws 
Onze school publiceert nieuwsberichten op de website (openbaar), intranet (intern voor het team) 
en het ouderportaal (niet openbaar). Nieuwe nieuwsberichten zijn in de app te zien (rood bolletje 
met aantal). Mededelingen klinken als een sms-bericht en ontvangt u ook via e-mail. 
 

• Kalender 
Belangrijke data (denk aan vakanties, studiedagen etc.) delen we online in de kalender op de website 
en in het ouderportaal (inclusief de app). 
 

• Mededelingen 
Op deze pagina vindt u mededelingen die op klas/leerling niveau naar u worden gezonden. Via een 
link die doorverwijst naar het intranet kunt u vervolgens reageren op deze mededelingen. 
 

• Foto’s 
Hier vindt u een overzicht van foto’s die genomen zijn bij activiteiten en evenementen op de school 
van uw kind (zoals sinterklaas, kerst, musicals etc.) Zoals hierboven al vermeld, de foto’s zijn ook via 
de website te bekijken (achter een persoonlijk wachtwoord). 
 

• Absentie 
Met dit formulier kunt u uw kind(eren) absent melden. Let op; dit formulier is niet voor elke school 
beschikbaar. De beheerder van de website ontvangt deze afmelding in de schoolmailbox. Hij/zij kan 
via e-mail ook reageren op de absentiemelding. 
 

• Stuur foto’s 
Als ouder/verzorger kunt via de app ook zélf foto’s insturen naar de school. Deze foto’s kunnen ook 
gemaakt worden binnen de app. >>> 
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• Contact 
Niet meer zoeken naar de NAW-gegevens, het telefoonnummer 
of de schoolwebsite. Onder ‘contact’ vindt u in een oogopslag de 
belangrijkste contactinformatie. 
 

Niet verplicht 
Het laatste nieuws, foto’s en de kalender kunt u ook bekijken op 
de ouderpagina op de website van onze school (toegankelijk met 
een persoonlijk wachtwoord). U bent dus niet verplicht om de 
app te installeren om op de hoogte te blijven. 
 

Pushbericht 
Belangrijke korte tekstberichten kunnen als pushbericht gedeeld 
worden met ouders/verzorgers. Bijvoorbeeld: ‘let op, de 
nieuwsbrief staat op de website’. Of: ‘de sportdag gaat morgen 
niet door!’. Een pushbericht klinkt als een sms-bericht, en wordt 
na openen niet bewaard. 
 

Privacy  
Het ouderportaal en de ouderapp voldoet aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De app is alleen 
beschikbaar voor ouders/verzorgers met een persoonlijk 
wachtwoord. Eenmaal ingelogd in de app blijft u ingelogd (u 
hoeft niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren). <<< 
 


