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Welkom!
Fijn dat u als ouder/verzorger aan de slag gaat met SKOZapp! Deze ouder-app is bedoeld als
communicatie- en informatiemiddel om op de hoogte te blijven van nieuws en
ontwikkelingen in de groep(en) van uw kind(eren), door middel van nieuwsberichten,
fotoalbums, een kalender en de schoolresultaten van uw kind.
Als ouder heeft u een persoonlijk account waarop u specifieke informatie vindt over de
groep van uw kind(eren). Log met uw persoonlijke inloggegevens in op SKOZapp en bekijk de
mogelijkheden.
Veel plezier en succes!
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Inloggen
Iedere ouder heeft persoonlijke inloggegevens om in te
loggen op SKOZapp. Dit zijn dezelfde gegevens als
waarmee u inlogt op de website van de school. Voer uw
gebruikersnaam en wachtwoord in en druk vervolgens op
Inloggen.
Wanneer u niet beschikt over een tablet of smartphone,
dan kunt u met uw inloggegevens ook inloggen via de
website. Hier vindt u exact dezelfde informatie.
Wachtwoord of gebruikersnaam vergeten? Druk op
‘Wachtwoord vergeten’ of ‘Gebruikersnaam vergeten’ om
zelf nieuwe inloggegevens in te stellen.
Let op! Het systeem is hoofdlettergevoelig.
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Navigatie

Na het inloggen met uw persoonlijke gegevens komt u in
SKOZapp terecht.
Linksboven in het groene vak staat uw profielfoto.
Daarnaast ziet u een envelopje, een vraagteken en een
tandwiel.
Onderin vindt u een balk met de blokjes ‘Nieuws’,
‘Berichten’, ‘Mijn kind’ en ‘Kalender’.
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Notificaties via de app

Het aan- en uitzetten van notificaties doet u onder
instellingen. Ga hiervoor naar het tandwieltje
rechtsboven in het groene vak.
U kunt nu per onderdeel aangeven of u een notificatie
via SKOZapp wilt ontvangen als er een bericht,
fotoalbum of agenda-item wordt toegevoegd door de
leerkracht van uw kind(eren).
U kunt er ook voor kiezen om helemaal geen
notificaties te ontvangen via SKOZapp. Dan schuift u
het bolletje achter ‘Notification via de app’ naar links.
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SKOZapp beheren

4.1
Profielfoto wijzigen
Iedere ouder heeft een persoonlijk profiel, gekoppeld
aan de groep(en) van uw kind(eren). Om te beginnen
kunt u een profielfoto toevoegen of wijzigen.
 Druk op het tandwieltje rechtsboven.
 Om een profielfoto toe te voegen of te wijzigen, drukt
u op ‘Profielfoto wijzigen’.
 Upload een foto uit de fotogalerij op uw telefoon of
tablet.
 Om vervolgens terug te gaan naar het hoofdmenu
drukt u op ‘Terug’ linksboven in het groene vak.
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4.2

Leerkracht(en) en klassenouder(s)

Onder het envelopje rechtsboven in het groene vak vindt
u de namen en foto’s van de leerkrachten en
klassenouders van de groep(en) van uw kind(eren). Druk
op de naam van een leerkracht of klassenouder om deze
persoon een e-mail te sturen. Vervolgens wordt u
doorgestuurd naar uw eigen e-mailaccount. Het emailadres van de betreffende persoon verschijnt in de
adresbalk.

4.3

Nieuws

Groepsnieuws
Dit is het nieuws speciaal voor de ouders van een bepaalde
groep. Wanneer u bent ingelogd, vindt u onder het kopje
‘Groepsnieuws’ een overzicht van de groepsnieuwsartikelen
die reeds geplaatst zijn. Voor de titel van het bericht staat
de afbeelding van uw zoon of dochter. Zo weet u welk
nieuwsbericht bij welke groep hoort.
Schoolnieuws
Naast het kopje
‘Groepsnieuws’ staat
‘Schoolnieuws’. Hier vindt u
nieuws dat van belang is voor
alle ouders.
Om een nieuwsbericht te
bekijken, drukt u op de titel
van het bericht. Om
vervolgens weer terug te gaan
naar het nieuwsoverzicht,
drukt u op ‘Terug’ in het
groene vak bovenin.
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4.4

Berichten

Bij ‘Berichten’ vindt u een
overzicht van alle ontvangen
berichten. Deze berichten zijn
door de leerkracht van uw
kind(eren) verstuurd.
Er zijn drie soorten berichten:
- oproep (snel bericht)
- poll (om een mening te peilen)
- inschrijving (bijvoorbeeld voor
oudergesprekken)
Let op! Bij een oproep is sprake
van eenrichtingsverkeer. Een
leerkracht kan dus een bericht
verzenden naar ouders, maar u
kunt hier niet op reageren.

4.5

Fotoalbums

Onder ‘Mijn kind’ staat het kopje ‘Fotoalbums’. In dit
overzicht staan alle fotoalbums die door de leerkracht van
uw kind zijn toegevoegd. Druk op de titel van een album
om de foto’s weer te geven. Bovenaan komt de naam van
uw kind te staan, zodat u weet van welke groep de foto’s
zijn. Door naar beneden te scrollen kunt u alle foto’s in het
album bekijken. Als u op de foto drukt, wordt deze
uitvergroot. Druk vervolgens op het kruisje linksboven om
terug te gaan naar het foto-overzicht.
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Favorieten
U kunt foto’s in een
fotoalbum ‘liken’. Dit doet
u door op het hartje
rechtsboven in de foto die
u wilt bewaren te drukken.
Het witte hartje wordt nu
groen. Alle foto’s met
groene hartjes komen in
een apart mapje
‘Favorieten’ te staan. Aan
het eind van het schooljaar
krijgt u via e-mail een zipbestand toegestuurd met
daarin alle favoriete foto’s.

4.6 Ontwikkeling
Onder ‘Mijn kind’ kunt u de ontwikkeling van uw kind(eren)
bekijken. Vanaf het begin van zijn/haar schoolcarrière zijn de
toetsresultaten terug te vinden, zowel de score van de toetsen
als een grafische weergave van de ontwikkeling van uw kind.
Druk op ‘Details’ om een grafiek te zien die de ontwikkeling
weergeeft.

Voor de Cito-resultaten worden vijf niveaus gehanteerd:
A (25%) = Hoogste scorende leerlingen
B (25%) = Net tot ruim boven het landelijk gemiddelde
C (25%) = Net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D (15%) = Ruim onder het landelijk gemiddelde
E (10%) = Laagst scorende leerlingen
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4.7 Kalender
In de kalender vindt u een overzicht van zowel
algemene informatie zoals schoolvakanties als
specifieke activiteiten voor de groep van uw kind.
Tip! Het is mogelijk om de kalender in SKOZapp te
synchroniseren met uw eigen persoonlijke agenda.
Een agenda-item toevoegen aan een persoonlijke
agenda in bijvoorbeeld uw telefoon, doet u door op
het plusje van de betreffende dag of activiteit te
drukken. Vervolgens kiest u aan welke agenda u het
item wilt toevoegen. Het agenda-item kleurt dan
groen in het overzicht.
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Support

SKOZapp is helemaal nieuw en specifiek voor SKOzoKbasisscholen ontwikkeld. Er is veel zorg besteed aan
een optimale gebruikerservaring en aan het
uitgebreid testen van het systeem. Ondanks deze
zorgvuldigheid is het altijd mogelijk dat er iets niet
duidelijk is of dat er problemen zijn. Daarom is er een
speciale supportpagina ingericht. Deze is te bereiken
via het vraagteken bovenin het groene vak en via het
ouderportaal van de website.
Let op! Niet ieder apparaat is geschikt voor SKOZapp.
De kwaliteitseisen waar een device aan moet
voldoen, vindt u op de supportpagina
(skozok.nl/support).
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