
Peepl als 
communicatie 
tool in jouw 
basisschool
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Peepl helpt je 
rechtstreeks 
communiceren met  
ouders van leerlingen.
Als directie of leerkracht heb je 
vaak niet de mogelijkheid om met 
de ouders van leerlingen te praten. 
Aan de poort is er meestal geen 
tijd waardoor het oudercontact erg 
belangrijk is en soms ook de enige 
mogelijkheid om rechtstreeks met 
hen te praten.  Vandaar dat vele 
basisscholen teruggrijpen naar de 
oude methode waarbij er briefjes 
worden meegegeven met de 
leerlingen. Maar komen die briefjes 
wel bij de juiste mama of papa 
terecht? Blijven deze niet vaak 
onderaan in de boekentas zitten?

Peepl is een online webapplicatie waarmee je als klasleraar 
en directie op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
manier rechtstreeks kan communiceren met de ouders. Met 
één druk op de knop kunnen er e-mails gestuurd worden 
naar ouders of leerkrachten en deze kunnen ook opgevolgd 
worden. Als directie blijf je hierbij het overzicht bewaren en zie 
je wat er gebeurt.

Gescheiden ouders en maar één briefje? Geen probleem! Via 
Peepl bereik je alle ouders van de leerlingen. Zo ontvangt 
steeds de juiste persoon de communicatie. Daarnaast kan 
je via statistieken alles gemakkelijk opvolgen. Zo weet je 
meteen of een bepaalde e-mail al dan niet ontvangen en 
gelezen is.

Ook via de website kan je alle hoogtepunten delen met 
ouders en grootouders. Aan de hand van een kalender deel 
je belangrijke schoolactiviteiten of de laatste nieuwtjes en 
foto’s. 

Eigenlijk was er voordien geen rechtstreekse 
communicatie naar de ouders “

”- Leen, Directrice SBn HuLSte



Communiceren naar ouders 
en leerkrachten op een 
vernieuwende manier.   

Brieven blijven onderaan in de 
boekentas liggen

Hebben alle ouders het ontvangen?

Activiteiten meedelen via agenda en 
aanwezigheden via strookjes

Verouderd sociaal intranet voor 
leerkrachten 

Geen overzicht door de meerdere 
tools los van elkaar

Papieren nieuwskrantje

Overzicht wie welke e-mails leest

Online agenda met aanwezigheden 
en herinneringen 

Innovatief portaal voor de directie en 
leerkrachten

Vernieuwde website met 
geintegreerde kalender en prikbord

Makkelijk nieuws en foto’s delen via 
website

vs

ouDe manier

“BriefjeS, BriefjeS, BriefjeS...”
nieuwe manier

recHtStreekSe communicatie

Mededelingen via e-mail en website



Sociaal intranet voor 
directie en leerkrachten

Met Peepl hebben 
we 3 kanalen in 
één klap. Namelijk 
een intranet voor 
onze leerkrachten, 
communicatie 
naar ouders en een 
uniforme website 
voor alle scholen in 
onze gemeenschap  

 
   - cHarLy, Directeur  
       StaSegem ZuiD

Naast de mogelijkheid om te communiceren met ouders 
worden alle leerkrachten en medewerkers van je basisschool 
verzameld in het ledenportaal van Peepl.

Hier beschikt iedere leerkracht over de schoolagenda 
met klasuitstappen, pedagogische studiedagen en info-
avonden die kunnen worden toegevoegd door de directie of 
administratief medewerker. 

Na een klasuitstap kunnen leerkrachten onmiddellijk hun 
foto’s delen met collega’s of rechtstreeks op de website 
plaatsen. 

Als centraal ledenportaal in jouw basisschool breng je al 
de leerkrachten van jouw basisschool samen en houd je 
hen op de hoogte van schoolactiviteiten, hoogtepunten, 
documenten en meer.
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crm

Bewaar de gegevens van alle leerlingen, ouders, leerkrachten en 
medewerkers op een veilige en centrale plaats. Als directie heb 
je steeds een overzicht en kan je op een gemakkelijke manier 
hoogtepunten delen per klas, leerkrachtengroep of andere.   
 

communicatie

Deel sneller en op een eenvoudige manier hoogtepunten en 
schoolactiviteiten. Via Peepl kan je via meerdere kanalen zowel ouders 
als leerkrachten bereiken en opvolgen. Houd ouders op de hoogte van 
schoolactiviteiten en laat hen online inschrijven. Dit zorgt dat het oude 
prikbord aan de schoolpoort kan vervangen of ondersteund worden 
door een digitaal prikbord op Peepl en op de website.



Documenten en foto’S
Laat leerkrachten onderling documenten met elkaar delen en 
krijg een bibliotheek aan interessante documenten. Peepl geeft je 
de mogelijkheid om mappen aan te maken waar je zelf bepaalt wie 
toegang heeft tot welke documenten. Zo heb je overal en altijd 
toegang tot de juiste documenten. 

weBSite

Krijg in enkele klikken een professionele website. Zonder enige 
IT-kennis maak je het online visitiekaartje voor jouw basisschool.  
Door de koppeling met Peepl en de website deel je in enkele klikken 
nieuwsberichten, foto’s en het organogram van jouw school. 
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Meer weten?
Is Peepl het ideaal platform voor jouw basisschool?
Contacteer ons en onze collega Matthias komt met  

plezier langs om je wat meer informatie te bezorgen.

www.peepl.be matthias@peepl.be +32 495 71 65 44


