
Beste ouders/verzorgers, 

 

We hebben u in de afgelopen maanden regelmatig geïnformeerd over het feit dat we bezig zijn met 

onze nieuwe website. Ook hebben we afgesproken dat we de communicatie tussen school en ouders 

gaan verbeteren. Dat moment komt nu snel dichterbij.  

In misschien wel de laatste Wandelgang oude stijl bent u deze week geïnformeerd over de 

veranderingen. 

 

Website 

Op maandag 25 november gaat onze nieuwe website de lucht in. De site is dan nog niet helemaal 

compleet, maar een groot gedeelte is af. Wij zijn benieuwd wat u er van vindt! 

 

FIEP 

De tweede belangrijke verandering betreft het invoeren van FIEP.  

Fiep is een gratis app die u kunt gebruiken op uw smartphone, tablet of computer. Met deze app 

kunt u onder andere: 

o nieuwsberichten bekijken op een tijdlijn 

o inschrijven voor een oudergesprek waarvoor u bent uitgenodigd 

 

Daarnaast gaan we bekijken of we u de volgende service ook kunnen aanbieden via FIEP 

o fotoalbums bekijken 

o inschrijven voor activiteiten 

o absentiemeldingen doorgeven  

o en eventueel nog meer 

 

Wij vragen u om enig begrip. Het werken met FIEP wordt straks heel handig. Maar eerst moeten wij 

zelf ook nog worden bijgeschoold. Zo heeft het team van De Bonte Mol op 28 november zelf een 

cursus over het gebruik van Fiep. We vragen voor uw begrip als het in december af en toe nog wat 

onhandig verloopt. Begin 2020 moet alles goed werken. 

 

Het gebruik van Fiep heeft als doel de communicatie met u als ouder te optimaliseren. De foto’s en 

berichten zijn alleen te zien voor de ouders/verzorgers, waarvoor de inhoud bedoeld is, de privacy 

van uw kind staat voorop! 

 

Wat moet u doen? 

Instructies om de Fiep app te activeren voor uw kind(eren) worden spoedig naar u verstuurd per e-

mail op het bij ons bekende e-mailadres. Er kunnen tot vier ouders gekoppeld worden aan één kind.  

Op 27 november ontvangt u een e-mail. 

 

Privacy 

U ontvangt binnenkort ook een formulier ‘Toestemmingsverklaring privacy’ via uw kind. Wilt u dit 

aub uiterlijk 26 november inleveren? Op dit formulier kunt u aangegeven of school bijvoorbeeld wel 

of geen foto’s van uw kind mag publiceren en of uw kind wel of niet op een schoolfoto mag. 

 

Fiep video uitleg 

Wanneer u alvast wilt bekijken hoe de Fiep app werkt, dan kunt u deze introductie video bekijken; 

https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/360000480118-Fiep-de-ouderapp-voor-opvang-onderwijs 

 

https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/360000480118-Fiep-de-ouderapp-voor-opvang-onderwijs


Vragen of opmerkingen? 

Voor meer informatie over deze nieuwe, handige app gaat u naar: www.edu.ziber.nl/fiep 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de app? Kijk op support.ziber.nl of neem contact op met 

Hester Smit of René Venneker, hester.smit@blosse.nl of rene.venneker@blosse.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van De Bonte Mol 

 

René Venneker 

Interim directeur 
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