
Schoolpraat handleiding voor ouders 

De app downloaden: 
 
IOS  
https://itunes.apple.com/nl/app/zaan-primair/id1286715935?mt=8 
U kunt ook zoeken op Zaanprimair. Dan de Zaanprimair app downloaden en ‘De Dijk’ als school 
selecteren. Het icoontje wordt dan vanzelf een Dijk icoontje. 
Als er om een wachtwoord gevraagd wordt vult u deze in.  

 

Android  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frisbee.schoolpraatdedelta  
U kunt zoeken op Zaanprimair , de app van ‘De Dijk’ kunt u vervolgens selecteren en installeren. 
Als er om een wachtwoord gevraagd wordt vult u deze in.  

 

De app en zijn functies 

Nieuws 
Onder het kopje nieuws vindt u algemene berichten. Met de ingebruikname van Schoolpraat zal ook 
de nieuwsbrief verdwijnen. Het algemeen nieuws, dat normaal in ’t Daaikie kwam, vindt u vanaf nu 
op deze pagina. Het algemene nieuws is ook aan onze nieuwe website gelinkt (Deze gaat binnenkort 
‘de lucht in’). U kunt ook daar dan deze berichten vinden. Groep gerelateerde berichten zullen alleen 
op de diverse groepspagina’s verschijnen. Hierop dient u zich te abonneren. Zie kopje groepsnieuws.  
 
Groepsnieuws 
Hier vindt u het groepsnieuws van alle groepen. Om het groepsnieuws te ontvangen dient u zich voor 
de betreffende groep(en) aan te melden. U kunt ervoor kiezen alleen de groep(en) te volgen waarin 
uw kind(eren) zitten. Wilt u graag op de hoogte blijven van wat er in de andere groepen gebeurt? 
Ook dat kan. Het is mogelijk om ook de andere groepen te volgen.  
Aanmelden voor één of meerdere groepen: 
Ga naar instellingen (bovenaan de pagina)>Kies uit de lijst de groep(en) waar u berichten over wilt 
ontvangen. Vul uw naam in en daarna uw relatie tot de leerling. Vul het wachtwoord in. > druk op 
opslaan. Doe dit voor alle groepen die u wilt volgen.  
 
Kalender 
Hierin staan alle belangrijke data die voor u van belang zijn. De kalender zal straks ook op de website 
zichtbaar zijn.  De kalender (of een deel ervan) kunt u , indien gewenst, ook aan uw eigen digitale 
agenda toevoegen. Klink hiervoor bovenaan de  pagina op de downloadknop. 
 
Onze school 
Hier vindt u algemene informatie zoals contactgegevens van de school, schooltijden, mailadressen 
van de leerkrachten en andere medewerkers, informatie over ziekte, verlof en verzuim. 
 
Foto’s en video’s 
Onder het kopje foto’s en video’s vindt u de fotoalbums. Dit onderdeel is alleen toegankelijk met een 
wachtwoord. Wij willen de privacy van onze leerlingen waarborgen en gaan er dan ook vanuit dat u 
zorgvuldig met dit wachtwoord omgaat. Wilt u de foto albums bekijken? Vul dan het wachtwoord in 
als hierom gevraagd wordt. Eenmaal ingevuld zullen de foto albums verschijnen. 
 

https://itunes.apple.com/nl/app/zaan-primair/id1286715935?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frisbee.schoolpraatdedelta


Het team 
Hier vindt u informatie over ons team. Klik gerust eens op een van de foto’s om ons team beter te 
leren kennen. Hier vindt u ook de contactgegevens van elk teamlid zodat u, indien gewenst, contact 
met een van hen kunt opnemen. 
 
Pushberichten 
Pushberichten algemeen en voor de groepen waarvoor een abonnement is, kunnen hier een maand 
lang teruggekeken worden. 
 
Gesprekkenplanner en evenementen 
Met de gesprekkenplanner in de app kunt u bovendien zelf een tijd reserveren voor een 10-minuten 

gesprek. De leerkrachten zullen u t.z.t. hiervoor een uitnodiging sturen.  

Aanmelden e-mail 
Meestal volstaat de schoolpraat-app. Maar soms is het handig/noodzakelijk om met u via de mail te 
communiceren. Bijvoorbeeld om bestanden uit te wisselen en/of huiswerk op te sturen. Hiervoor 
hebben wij uw mailadres nodig. Met de ingebruikname van schoolpraat hebben wij uw mailadres 
(het hoofdaccount) uit Digiduif geïmporteerd in schoolpraat.  
Klopt dit mailadres? Dan hoeft u verder niets te doen.  
Weet u niet zeker of wij het juiste e-mailadres van u hebben, of heeft u sinds kort een ander 
mailadres of wilt u graag een tweede e- mailadres opgeven? Dan kan dat via dit onderdeel.  
U kunt zich aanmelden door de lege velden in te vullen. Daarna hoeft u alleen nog een vinkje te 
zetten bij de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten). Vanaf nu ontvangt u de mailing.   
 
 
Facebook en Twitter 
Wij zijn ook actief op facebook en twitter. Via de links op deze pagina kunt u daar een kijkje nemen.  
 

NB. Alle wachtwoorden zijn te verkrijgen via de leerkracht van uw kind.  


