
De open dagen zijn voorbij en de inschrijvingen 
zijn binnen. Tijd om je als school te richten 
op de nieuwe leerlingen! Door de steeds 
veranderende coronamaatregelen is het nog 
niet zeker hoe het nieuwe schooljaar eruit gaat 
zien. 

Wat wel zeker is, is dat direct communiceren 
en informeren van brugklassers en hun ouders 
een must is! Deel belangrijke informatie, toon 
de musthaves en bereik iedereen direct via 
jouw eigen Brugklas App.

OOK IN CORONATIJD EEN 
ONBEZORGDE START VAN 
HET NIEUWE SCHOOLJAAR

IS MIJN DRUKWERK OVER 4 MAANDEN 
NOG WEL ACTUEEL?

Hoe relevant is de informatie die vandaag geschreven 
wordt nog bij de start van het nieuwe schooljaar? Het is 
zonde om tijd en geld in drukwerk te steken wanneer dit 
over 4 maanden weer aangepast moet worden. Een eigen 
Brugklas App is altijd actueel en eenvoudig bij te houden!

BEREIK JIJ BRUGKLASSERS OP DE JUISTE 
MANIER?

Hoe bereik jij de nieuwe brugklassers? Vaak wordt 
hiervoor de website ingezet. Van leerlingen en ouders 
wordt verwacht dat ze deze informatie ophalen. Waarom 
zou je deze informatie niet brengen? Alle informatie 
is terug te vinden in één app. Door het versturen van 
pushberichten vestig je direct alle aandacht op actuele 
onderwerpen en belangrijke wijzigingen.

WAAROM EEN EIGEN BRUGKLAS APP?
• Alle communicatie vanuit één kanaal
• Start direct na inschrijving met informeren
• Beantwoord vragen en neem onrust weg
• Bespaar op drukwerk
• Bereik iedereen met één klik
• Direct aan te passen, altijd up-to-date



STEEDS MEER SCHOLEN KIEZEN 
VOOR DE BRUGKLAS APP!

School websites staan overvol met informatie, e-mails 
worden niet of te laat gelezen en drukwerk is niet meer 
actueel. Dit is verleden tijd met de Brugklas App.

Vaak wordt er gedacht dat het ontwikkelen van een 
eigen app veel tijd en geld kost. Niet bij ons! Binnen 
één week kan jouw eigen Brugklas App al live staan in 
de app stores en dat tegen een vast laag bedrag per 
jaar!

BEKIJK HET FILMPJE!

Vraag vrijblijvend een 
test app aan

Wij maken een app geheel 
in jouw huisstijl

Ervaar zelf of de app 
bij jouw school past

Enthousiast? 
Wij zetten de app live!

“De Brugklas App is voor ons dé oplossing 
van dit moment!  We willen graag met de 
leerlingen en hun ouders zelf communiceren, 
en dat op een wat hippere manier dan het 
versturen van brieven.”

- Christel Onderdijk, Brugklascoördinator Het 
Goese Lyceum -

Communiceren met de hele school?

Ook dat is mogelijk! Wij bieden namelijk ook een app 
aan om met alle klassen te communiceren. Bezoek 
onze website www.parentcom.nl en bekijk wat we 

voor jouw school kunnen betekenen. 

Vraag veilig en snel een test app aan 
via onze website: www.brugklasapp.nl. 
Heb je vragen over de app of wil je meer 

informatie ontvangen? Stuur dan een 
e-mail naar info@parentcom.nl.

EEN EIGEN APP LATEN MAKEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG!

PROBEER GRATIS UIT! 

MUST HAVE!


