
BEREID ZOWEL OUDERS 
ALS LEERLINGEN VOOR 
OP DE BRUGKLAS



OVER DE 
BRUGKLAS 
APP
Met de Brugklas App kan iedere 
middelbare school beschikken over 
een eigen mobiele app voor iPhone 
en/of Android. Deze app is volledig in 
jouw huisstijl, met eigen logo en een 
op maat gemaakt icoon. Zo is deze 
volledig herkenbaar en eenvoudig te 
downloaden in de Appstores.

Wij houden onze apps zo simpel en 
relevant mogelijk, zodat deze handig 
in gebruik zijn. Dit zie je terug in ons 
eenvoudige Content Management 
Systeem. Hiermee kan iedereen 
de app eenvoudig beheren en 
publiceren. Zo geef je met een druk 
op de knop aan of je de aangemaakte 
content op al je kanalen, specifieke 
kanalen of alleen in de app wil 
publiceren. Het is allemaal mogelijk!

VOORDELEN EIGEN APP

• Direct inschrijven
• Bereik gebruikers direct
• Creëer binding

COMMUNICATIE COCKPIT

• Zelf gemakkelijk jouw app vullen en bijhouden 
• Een bericht uitzetten op meerdere kanalen: geen dubbel werk!
• Plaats direct content vanaf jouw telefoon met onze App Manager

WIJ BESTAAN SINDS

2020

TOP 100
KVK meest 

innovatieve bedrijven

Voor de zelf ontworpen technologie 
van onze Communicatie Cockpit

VAN START

Deel belangrijke informatie ter 
voorbereiding op de eerste schooldag. Dit 
haalt veel vragen weg en zorgt voor een 
gestructureerde voorbereiding.

• Voorkom herhalende vragen
• Creëer inzicht en structuur

PUSHBERICHTEN

Moeten leerlingen morgen hun boeken 
ophalen? Valt hun les wiskunde uit? Of is 
morgen de schoolfoto? Door het sturen 
van een pushbericht is iedereen direct op 
de hoogte van wijzigingen of worden zij 
herinnerd. De leerling of ouder ontvangt 
een kort bericht op het scherm van hun 
telefoon, zelfs als deze de applicatie niet 
open heeft staan. Ook het inplannen van 
een pushbericht is mogelijk in ons Content 
Management Systeem.

• Bereik gebruikers van de app direct
• Mogelijkheid tot inplannen van berichten

MUST HAVES

Maak een checklist met spullen die 
leerlingen nodig hebben om het eerste 
leerjaar goed te starten. Denk hierbij aan 
aan het type rekenmachine, schriften en 
potloden. 

• Handige checklist
• Altijd de juiste spullen

LOOK & FEEL

De app wordt samengesteld op basis 
van jouw logo en huisstijl. Zo is de app 
herkenbaar en straalt deze de sfeer uit van 
jouw school.

• Uitstraling die past bij jouw school
• Keuze uit standaard functionaliteiten

PLATTEGROND

Door een plattegrond toe te voegen van 
jouw school in de app leren leerlingen het 
gebouw alvast kennen en vinden zij sneller 
lokalen gedurende hun eerste weken.

• Laat leerlingen kennis maken met het 
gebouw

• Altijd bij de hand

AL RUIM 1400 

SCHOLEN WERKEN 

MET ONS SAMEN



LAATSTE WEETJES

Alles is nieuw op de middelbare school;
docenten, het gebouw maar ook toetsing 
en de lessen. Deel zowel informatie als het 
laatste nieuws over de school eenvoudig
via de app.

• Deel het laatste nieuws
• Deel handige weetjes

DIGITALE FORMULIEREN

Voeg eenvoudig digitale formulieren toe aan 
jouw Brugklas App. Je kunt hierbij denken 
aan formulieren voor ziekmelden, verlof 
aanvragen, een kluisje reserveren of contact 
opnemen. 

• Zelf formulieren toevoegen
• Eenvoudig in te vullen via de app

SPEURTOCHT

Laat brugklassers op een speelse wijze 
kennis maken met jouw school! Deel 
voordat het nieuwe jaar start een online 
speurtocht en breng informatie op een 
interactieve manier over. Ook is het mogelijk 
in de school zelf een speurtocht uit te 
zetten. Dit kan door middel van QR-codes. 

• Informeren op een speelse wijze
• Eenvoudig zelf samen te stellen

ACTIVITEITEN

Geef toekomstige leerlingen en hun ouders 
inzicht in vakanties, vrije dagen, eventuele 
studiedagen en alle andere speciale dagen.

• Geef inzicht in vakanties en vrije dagen

CONTACT

Toon de adres-, telefoon- en e-mailgegevens 
van jouw school en maak het mogelijk om 
direct vanuit de app contact op te nemen.

• Gekoppeld aan Google Maps 
• Direct contact opnemen

SOCIAL MEDIA

Deel dezelfde content als in de app ook op 
jouw sociale media kanalen.

• Koppeling met Facebook en Twitter

ONS TEAM

Voeg een overzicht toe met foto’s en 
eventueel een omschrijving van alle 
medewerkers en contactpersonen.

• Stel docenten voor en maak de app nóg 
persoonlijker

• Neem direct contact op met de 
betreffende docent

ONZE SCHOOL

Welke begeleiding wordt er op school 
aangeboden en wat zijn de huisregels? 
Geef in de app antwoord op deze vragen.

• Antwoorden altijd bij de hand
• Deel de werkwijze van de school

MEDIA

Bundel alle mediakanalen en systemen 
op één centrale plek in de app. Denk 
bijvoorbeeld aan social media of Magister. 

• Geïntegreerde webview
• Geopend binnen de app

PRIKBORD

Houd je gebruikers op een moderne en 
interactieve manier op de hoogte via het 
prikbord, ook wel look a like Instagram 
genoemd.

• Verzamel likes en sta reacties toe
• Deel tekst, foto’s en video’s

AFSPRAAKPLANNER

Door onze koppeling met Schoolgesprek is 
het mogelijk via de app direct een afspraak 
te maken. Deze afspraak wordt direct 
doorgestuurd naar de desbetreffende 
persoon. Denk aan een afspraakplanner voor 
een workshop, in-take gesprek, oudergesprek, 
een examen etc.

• Binnen de app een afspraak plannen
• Direct doorgestuurd naar de juiste 

ontvanger
Optioneel

Optioneel



CMS, ALLE KANALEN
VANUIT ÉÉN SYSTEEM
Snel even wat wijzigen in je app of een 
bericht plaatsen gaat snel én eenvoudig met 
de Communicatie Cockpit. Voorkom fouten 
en dubbel werk en bedien alles met slechts 
één handeling.

De Communicatie Cockpit is ons Content 
Management Systeem (CMS) dat bij iedere 
oplossing gratis wordt meegeleverd. Verspil 
geen tijd meer aan het bijhouden van allerlei 
verschillende communicatiekanalen en plaats 
nieuwsberichten op al jouw kanalen met 
slechts één simpele handeling.

SNEL EN EENVOUDIG

Snel even wat wijzigen in je app of een 
bericht plaatsen gaat snel én eenvoudig. Ook 
andere communicatiemiddelen zoals social 
media kunnen eenvoudig gekoppeld worden.

VOORDELEN

• Geen dubbel werk en fouten
• Koppeling met social media
• Publiceren op al jouw kanalen met één 

handeling

PRIJZEN

i

Tablet app

E-mail
Narrowcasting

Twitter Pushbericht

Android en iPhone app

Facebook

Website

*Alle prijzen zijn exclusief BTW

1 tot 600 leerlingen

600 tot 1000 leerlingen

1000 tot 1500 leerlingen

1500 tot 2000 leerlingen

2000+ leerlingen

Extra locatie

JaarlijksSet up

€ 700€ 400

€ 800€ 450

€ 900€ 500

€ 1100€ 600

€ 1300€ 700

€ 400€ 250

Set upJaarlijks

€ 750€ 900

€ 750€ 1.5 per leerling

€ 10001.5 per leerling€

€ 10001.5 per leerling€

€ 10001.5 per leerling€

€ 250€ 450

PRIJZEN BRUGKLAS APP Business Pro

Van start

Must haves

Hoe werkt de school

Laatste weetjes

Speurtocht (optioneel)

Activiteiten

Onbeperkt online support

Verwijderen of toevoegen van bouwstenen niet mogelijk

Namen van bouwstenen wijzigingen mogelijk

Media

Ons team

Contact

Plattegrond

Schoolgesprek (optioneel)

Business app

Een complete Brugklas App op basis van standaard 
bouwstenen.

Zelf samenstellen

Submenu’s mogelijk

Wijzigen van bouwstenen

Verwijderen en toevoegen van extra bouwstenen

Onbeperkt online en telefonisch support

Pro app

Een uitgebreidere app volledig zelf samen te stellen. 
Alles van de Business app versie, plus:



Veemarktkade 8 - 5333

5222 AE ‘S-Hertogenbosch

info@parentcom.nl

073 820 0231

Kijk voor meer informatie ook op 

www.brugklasapp.nl


