Digitale oudercommunicatie GIMME

31 augustus 2021
Beste ouder
Als school hebben we ervoor gekozen om vanaf 1 september te communiceren via het
digitale platform GIMME.
Het is een gesloten systeem enkel voor onze schoolverbonden mensen (ouders leerkrachten - medewerkers).
Via GIMME sturen we u berichten gekoppeld aan de klas van uw kind. Op die manier krijgt
u geen info die niet op uw kind van toepassing is.
Via GIMME zullen foto’s van het klasgebeuren gedeeld worden enkel en alleen
aan de ouders van de klas.
Via GIMME krijgt u praktische info zodat dit ook een milieuvriendelijke oplossing is bij de
besparing op het gebruik van papier.
We vragen aan iedereen die een mailadres heeft van de ouders om zich te registreren op
het GIMME platform, daarvoor zal u een uitnodiging krijgen. Op deze manier kan de
klasleerkracht u toevoegen tot de klas van uw kind.

STAPPENPLAN GIMME
Om GIMME te kunnen gebruiken vragen wij u om u aan te melden met uw
e-mailadres. We hebben alle ouders waarvan we een mailadres hebben
gisteren reeds uitgenodigd als volger van de klas.
Mogen we u vragen om volgende stappen te volgen:
STAP 1
● surf naar de volgende webpagina: http///app.gimme.eu/login

STAP 2
● Vul uw mailadres en wachtwoord in om aan te melden.
STAP 3
● We hebben u met uw email adres uitgenodigd als volger van de
klas(sen) van uw kinderen. U zal op de planning alle info zien die we
met onze ouders delen.
○ Kent u uw wachtwoord niet? Klik dan op de pagina uit stap 1 op
‘wachtwoord vergeten’, vul uw email adres in en u zal een email
ontvangen met een link om aan te melden.
○ Duurt het lang voordat de email is toegekomen. Check dan ook
even uw map met ongewenste email.
De leerkracht van uw kind/kinderen moet nu juist nog jouw aanvraag
goedkeuren. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van het kanaal enkel zichtbaar is
voor de mensen die door de leerkracht geaccepteerd worden.
Hierbij vindt u een link naar de gebruikershandleiding (filmpje) van de
voorgaande stappen of om meer uitleg te krijgen
https://help.gimme.eu
Voor wie de GIMME APP wenst

Als school nemen we een abonnement op het gebruik van GIMME+ waardoor iedereen de
gratis GIMME app kan gebruiken.
Download gratis de GIMME+ app!
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