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Samenschermen

Het Samenscherm zorgt voor een samenvatting van alle digitale uitingen van de school. Het scherm inspireert 
en informeert over de zaken die ons samen aangaan. Partnerschap in school vindt grotendeels plaats tussen de 
ouder, de leerkracht en de leerling. Deze communicatie is grotendeels individueel gericht. Op het Samenscherm 
worden de thema’s getoond die voor de samenhang zorgen.

De partnerschappen
Samenschermen worden gevuld met thema’s vanuit 
de 5 partnerschappen. Daarmee overstijgt  het scherm 
een digitaal mededelingenbord of reclamebord. 

De app
Op elk scherm wordt een qr-code vertoond waarmee 
de gratis school-app gedownload kan worden. Met de 
inlognaam en het wachtwoord van de school kan alle 
informatie van de schermen worden teruggekeken. 
Fijn om de mededeling nog eens na te lezen of om als 
ouder ’s ochtends te kijken wie vandaag de vervanging 
in de klas van je kind doet. 

Altijd ruimte voor een Samenscherm
Op elke school kan bij de ingang, of in een ruimte waar 
ouders komen, een Samenscherm worden geplaatst. 
Het scherm wordt opgehangen met een muurbeugel. 
Het scherm kan eventueel worden omlijst met een 
vrolijke schilderijlijst in de kleur van uw schoollogo. 

Vertoning op het scherm
Het Samenscherm vertoont de berichten na elkaar op 
het scherm. Elke keer wanneer je langs het scherm 
loopt zal er weer een andere tekst staan waarmee 
de lezer geïnspireerd, geïnformeerd of nieuwsgierig 
wordt. Natuurlijk is het mogelijk om stil te blijven 
staan voor het scherm om alle informatie langs te zien 
komen, maar daar is deze opzet niet voor bedoeld. Je 
creëert met de Samenschermen een plek in school 
waar dagelijks iets gebeurt en gesprekken over de re-
latie school en ouders op gang komen. 

De samenvatting van uw digitale uitingen
De hoeveelheid digitale communicatievormen van de 
school neemt enorm toe. Veel communicatie is door 
de nieuwe mogelijkheden individueel gericht. Door de 
komst van ouderportals hoeven ouders niet meer een 
lange informatiebrief door te lezen met informatie die 
voor hen niet relevant is. Informatie gaat rechtstreeks. 
Daarnaast hebben de meeste scholen een website en 
gebruiken scholen Facebook, Twitter of Pinterest om ou-
ders toch op de hoogte te houden van het reilen en zeilen 
van de school. Het Samenscherm voegt al deze digitale 
uitingen samen. In feite is er dagelijks een samenvatting 
te zien van uw digitale uitingen, zonder dat u er weer een 
zorg bij hebt om weer een nieuwe ontwikkeling te imple-
menteren. De essentie van de dingen die u samen met 
ouders wilt delen, komt samen op het Samenscherm. 
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