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Eindelijk vinden wij dat de Oudergesprekplanner géén handleiding nodig heeft. Het programma
spreekt vanzelf, en werkt als vanzelfsprekend. Niettemin kunnen we ons voorstellen dat u soms iets wilt
opzoeken en daarom hebben we per functie een uitleg gemaakt.
Filosofie -> korte uitleg van het idee achter het systeem;
Overzicht -> weergave van het planningsproces (stap voor stap)
Stap 1 -> uitleg over het invoeren en muteren van leerlinggegevens
Stap 2 -> uitleg over het maken van een nieuwe cyclus
Stap 3 -> uitleg over het reserveren
Tenslotte -> uitleg over de extra mogelijkheden én een verkooppraatje.
Heeft u vragen die niet beantwoorde worden in deze handleiding, dan kunt u altijd contact opnemen
met ons via het formulier of op de website kijken bij de veelgestelde vragen (FAQ).
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Op deze pagina leggen we in tekst uit hoe de oudergesprekplanner werkt. Op de volgende pagina’s
kunt u per scherm zien welke mogelijkheden er zijn.
Het principe van de oudergesprekplanner is dat u een bestand upload met de namen van de
leerlingen, de e-mail adressen en de groep waarin ze zitten. De Oudergesprekplanner leest deze
gegevens uit, en geeft u vervolgens de mogelijkheid om per groep een cyclus te plannen. U kunt dat
doen voor alle groepen in één keer, of voor een selectie van groepen. Tijdens het plannen van de cyclus
bepaalt u wanneer de gesprekken plaats vinden en hoe lang de gesprekken duren. Het systeem rekent
dan voor u uit of er voldoende tijd is voor alle leerlingen. Daarnaast kunt u aangeven wanneer de
ouders een mail moeten krijgen, of ouders met broers en zussen op dezelfde school eerder mogen
plannen én of onderwijzers de planning mogen aanpassen.
De oudergesprekplanner maakt vervolgens voor u een nieuwe cyclus aan. Deze kunt u zelf nog
aanpassen, maar u kunt dat aanpassen ook overlaten aan de onderwijzers. Daarna krijgen alle
ouders een e-mail en kunnen zij zelfstandig hun zoon en/of dochter inplannen. Als de planning
definitief is, deelt het systeem zelf de leerlingen in die nog niet geplaatst zijn en krijgen de ouders
daarvan een melding per mail.
Ten slotte kunt u de planningen uitprinten , zodat alle onderwijzers ze kunnen inzien. Uiteraard
kunnen de onderwijzers dat zelf ook.
De Oudergesprekplanner is een volledig functionele oplossing voor elke school. Toch kunnen we ons
voorstellen dat u het nét iets anders doet, en functionaliteiten mist. Kijkt u dan eens in de veelgestelde
vragen op de website, hoe andere scholen dat opgelost hebben en als het antwoord daar niet staat,
laat het ons dan weten via het formulier.
Misschien bouwen we u vraag dan in, in een volgende versie.
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Het uploaden of muteren
van uw leerlingen

Definitieve
Planning
(automatisch plannen)
(mail naar ouders)
(Printbaar voor school)

Het aanmaken van een
WAAROM?
nieuwe reeks ouderNooit meer gedoe met
gesprekken
briefjes
(een
cyclus)
Bijna geen tijd meer kwijt
aan het plannen
Start een nieuwe cyclus in
5 minuten
Ouders plannen binnen
de minuut
Ouders kiezen zelf hun
tijd!
Inclusief broertjes en
zusjes module
Slechts € 179 excl per jaar
Volledig via internet
Uw eigen webpagina

Onderwijzers en/of de
Administratie kunnen
de planning aanpassen

Ouders plannen zelf in

E-mail naar de ouders
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Op basis van de invulling van de
kolom groep, kunt u straks een
cyclus aanmaken. Zorg dus dat
hier dus geen typefouten zitten.

Hier kunt u zien of ouders zich al
Geregistreerd hebben op de
website.

Hier kunt u een leerling opzoeken.
Type een zoekterm in en het
systeem gaat zoeken. Als u het
vak leeg laat, wordt alles getoond.

Klik op een leerling om zijn
gegevens te wijzigen.

Voorbeeld Excelbestand

Header

Als de eerste regel van het
bestand dat u upload de namen
weergeeft van de kolommen,
selecteert u hier JA

Bestanden kunt u exporteren uit
uw administratie. Indien er zaken
verkeerd gaan bij het uploaden,
geeft het systeem een melding.

Let op de volgorde van de
kolommen: Voornaam,
achternaam, Groep, E-mailadres.

Door te klikken kunt u selecteren
voor welke groepen u gesprekken
wilt plannen.
Groen = geselecteerd

Als dit vak groen wordt heeft u
voldoende tijdblokken
aangemaakt om alle gesprekken
te kunnen plannen.

Als u hier klikt, kunt een datum
selecteren. Daarna selecteert u
een aaneengesloten tijdblok
waarin de gesprekken plaats
vinden. Bijvoorbeeld op dinsdag 15
mei van 16.00 tot 18.00

Dit is een tijdblok (van 16.00 –
18.00 uur)

U kunt zoveel tijdblokken
toevoegen als u wilt.

Hier selecteert u de duur van de
gesprekken en de pauze die tussen elk
gesprek zit.
Groen = geselecteerd
Als u hier JA selecteert (groen) mogen
de onderwijzers binnen de tijdblokken
zelf tijdslots dicht klikken. Er blijven
echter altijd minimaal net zoveel tijdslots
open als er leerlingen zijn.

Deze velden worden automatisch
gevuld. U kunt de data echter
aanpassen. Op die manier bepaalt u
vanaf wanneer en tot wanneer de
ouders kunnen plannen.

Als u wilt dat ouders met meerdere
kinderen in dezelfde cyclus eerder
kunnen plannen, kunt u dat hier
aangeven. Op die manier kunnen ze
broer en zus zoveel mogelijk
aaneengesloten plannen.
Hier geeft u aan wanneer de ouders een
e-mail krijgen met definitieve planning
krijgen. De ouders plannen weliswaar
zelf, maar het is altijd mogelijk dat er nog
kleine aanpassingen zijn gedaan (door de
school)

Als u hier klikt, wordt een nieuwe cyclus
voor u klaar gezet. U kunt die cyclus nog
aanpassen of verwijderen tot het moment
dat de eerste mail verstuurd is.

Dit is een tijdslot (21.15 – 21.30 –
10 minutengesprek + 5 minuten
pauze)

Als onderwijzer of als administratie
kunt u zelf tijdslots open klikken of
dicht zetten (bv pauzes, of als u
eerder weg wilt). Er blijven altijd
voldoende tijdslots over voor het
aantal leerlingen.

De administratie kan bepalen of
onderwijzers gebruik mogen maken
van de functie reserveren.

Als onderwijzer of als administratie
kunt u zelf leerlingen naar de vrije
tijdslots slepen, weghalen of
verplaatsen.

U kunt het overzicht naar een PDF
exporteren. De PDF kunt u printen..
Na het verlopen van de datum plant
het systeem zelf de ouders in die niet
zijn ingepland (daarbij waar mogelijk
rekening houdend met broers en
zussen) én krijgen alle ouders een
mail met de definitieve planning.

Ook in de Oudergesprekplanner:

Waarom aanschaffen?

- Uw eigen webpagina (met uw eigen URL)
met mogelijkheid tot communicatie met de
ouders;
- De mogelijkheid om een boodschap van de
sponsor op te nemen op uw eigen
webpagina;
- De mogelijkheid om gesprekken te plannen
via uw tablet of telefoon;
- Ouders kunnen tot de definitieve datum zelf
gesprekken verschuiven;
- Ouders zonder e-mail kunt u nog steeds zelf
plannen;
- U kunt er zelfs voor kiezen om de gesprekken
zelf te plannen, zonder de ouders toegang
te geven;
- Uitgebreide mogelijkheden om de schema’s
te printen;
- Oneindig tijdblokken toevoegen;
- Ondersteuning via onze website, wij
reageren persoonlijk op al uw vragen;

- Het kost uw slechts € 179 excl per jaar;
- Geen implementatie en/of opstartkosten.
Geen training nodig. De oudergesprekplanner werkt volledig intuïtief;
- Alles gaat via internet, u heeft alleen een
internetverbinding nodig;
- Een nieuwe reeks oudergesprekken start u
binnen 5 minuten;
- Ouders plannen binnen de minuut;
- U bepaalt hoe het systeem zich gedraagt;
- Geen gedoe meer met briefjes, langdurige
plannen, etc…;
- De Oudergesprekplanner werkt volledig
dummyproof;
- Heeft u suggesties voor verbetering, dan
bouwen we die in, in nieuwe versies;
- De Oudergesprekplanner is met scholen
gemaakt voor scholen;
- U kunt een volledig werkende versie testen
en pas betalen als u daar tevreden over
bent;
- Wij zijn gespecialiseerd in het plannen van
Oudergesprekken, daarom zijn wij er het
beste in!

