

Vanaf 1 juli aanstaande is het nieuwe platform van Basisschoolnet beschikbaar dat na de fusie tussen
Basisschoolnet en digiDUIF verder gaat onder de naam digiDUIF. Niet alleen is de opzet veranderd en
verbeterd, er is ook een aantal functies en mogelijkheden toegevoegd. In eerste instantie is de
nieuwe omgeving beschikbaar voor uw school zodat deze de inrichting kan doen en in de weken die
volgen kunt u ook de omzetting van uw account doen. Onderstaand vast een wat meer informatie
waarbij we met betrekking tot het laatste punt voor de komende periode uw aandacht vragen.

Volledig nieuwe opbouw
Directe toegankelijkheid van informatie wordt steeds belangrijker. Ons nieuwe platform zorgt ervoor
dat u snel inzicht krijgt in de beschikbare informatie en direct toegang heeft tot de functies die actie
vragen zoals formulieren, inschrijvingen voor oudergesprekken etc. Het dashboard geeft de
belangrijkste activiteiten weer, waarbij via het overzichtelijke menu aanvullende zaken gevonden
kunnen worden. Door herkenbare iconen, het gebruik van grafische elementen zoals profielfoto’s en
de consistente opbouw van functies kunt u direct aan de slag!

digiDUIF app voor mobiel en tablet
Mobiele telefoons en tablets zijn niet meer weg te denken als communicatiemiddel. U kunt onze app
gebruiken (te vinden in de stores onder de naam digiDUIF) om direct en altijd geïnformeerd te zijn
over nieuws en activiteiten op school. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows Phone
en maakt gebruik van zogenaamde push notificaties waardoor u altijd weet wanneer er berichten
van de school zijn.

Overstappen naar het nieuwe platform
Overstappen naar ons nieuwe platform is simpel: u logt in op uw account bij Basisschoolnet en volgt
de aanwijzingen in het scherm. Geregeld wordt dat, na uw toestemming, er een nieuw profiel in
digiDUIF wordt gemaakt. U wordt gevraagd de gegevens te controleren en eventueel aan te passen
of aan te vullen. Wij proberen zoveel mogelijk gegevens zo goed mogelijk over te nemen, maar
controle blijft belangrijk!

