Locatie west
Adriaan Roggestraat 14
1507 BE Zaandam
075-6171772
info@obsdedijk.nl

Locatie oost
Hogendijk 83
1506 AE Zaandam
075-6166579
info@dedijk.nl

Dijkpraat handleiding voor (nieuwe) ouders
De app downloaden en gebruiksklaar maken:
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.
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.

>Open de app
Als u nu de app opent op uw telefoon dan moet u klikken op > Account aanmaken. Allereerst wordt
het mailadres gevraagd waarop u bij de school bekend bent. Dat is het adres uit ons
leerlingvolgsysteem. Daarna kunt u het account verder afmaken en klikt u rechts onderaan op >
Account aanmaken
U ontvangt nu een activatiemail. Klik hierin op > Activeren
U krijgt dan direct een melding of uw adres op de whitelist staat. Hierna gaat u terug naar de app en
nu klikt u op > Inloggen.
Gebruik weer hetzelfde emailadres en het door uzelf aangemaakte wachtwoord. U bent nu
gekoppeld aan de groepen van uw kind(eren).
Geen email ontvangen? Kijk even in de Spambox
Krijgt u een melding dat u niet op de Whitelist staat. Probeer dan eerst even of u toch in kunt loggen.
Lukt het dan nog niet, dan bent u waarschijnlijk bij ons bekend met een ander e-mailadres. Neem
dan contact op met de school: info@obsdedijk.nl

De app en zijn functies
Nieuws
Onder het kopje nieuws staan algemene berichten van de school en het groepsnieuws uit de groep
waarvoor u aangemeld bent. Het algemeen nieuws is ook aan onze website gelinkt.
Ziekmeldingen
De mogelijkheid bestaat om uw kind ziek te melden via de Schoolpraat-app. Uw ziekmelding komt bij
de conciërge en/of administratie terecht. Zij zullen dan de leerkracht van uw kind verder informeren.
Ook voor dokter- en tandartsafspraken en andere afspraken, zoals ziekenhuisafspraken kunt u deze
module op de app gebruiken. Voor verlofaanvragen kunt u de app NIET gebruiken.
Ga naar absentiemelder> klik de groep aan waarin uw kind zit> vul de gegevens in> klik op leerling
afmelden. Wilt u liever telefonisch afmelden? Dat kan natuurlijk ook.
Kalender
Hierin staan alle belangrijke data die voor u van belang zijn. De kalender is ook zichtbaar op onze
website. De kalender (of een deel ervan) kunt u, indien gewenst, 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 fotoalbums bekijken? Vul dan het wachtwoord
‘Dijkouders’ in als hierom gevraagd wordt. Eenmaal ingevuld zullen de fotoalbums verschijnen.
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.
Groepsnieuws
Hier vindt u het groepsnieuws van de groep(en) van uw kind(eren).
Gesprekkenplanner en evenementen
Op uitnodiging van de leerkracht kunt u met de gesprekkenplanner zelf een tijd reserveren voor een
10-minuten gesprek o.i.d.
Pushberichten
Pushberichten algemeen en voor de groepen waarvoor een abonnement is, kunnen hier een maand
lang teruggekeken worden.
Werkt e.a. niet naar behoren?
Als e.a. niet meer goed werkt moet u uw app updaten of opnieuw installeren.
Spam
Soms komen berichten niet goed binnen. Controleer dan alstublieft ook uw spamfolder. Het komt
helaas wel eens voor dat onze e-mail hierin terecht komt.

