
 

 

De communicatie app 

 
Op onze behandelgroepen maken wij gebruik van een communicatie app. Via deze app delen 
wij foto’s en informatie over de behandeling op de Wapper/Babbel-groep. Het is ook mogelijk 
om via de app berichten te versturen. Deze berichten zijn alleen zichtbaar voor uzelf en de 
groepsleiding. 
 
Hoe gaat de communicatie app in zijn werk? 
Het is de bedoeling dat u via de App-store, de “Konnect ouderportaal app” gaat downloaden op 
uw telefoon of tablet. Het is ook mogelijk om via de computer in te loggen 
(https://pento.ouderportaal.nl). Met de inloggegevens die u van ons hebt/zult ontvangen krijgt 
u toegang tot het systeem. 
 
Activeren Communicatie App 
Voor het activeren van de Communicatie App, vragen wij u toestemming om foto’s van uw kind 
te plaatsen op het portaal. Hierbij zijn drie keuzes mogelijk: 

 Uw kind mag op de foto. Afbeeldingen worden alleen gedeeld met u. 
 Uw kind mag op de foto en afbeeldingen worden gedeeld met ouders van de groep. 
 Uw kind mag niet op de foto. Geen enkele afbeelding van uw kind zal gedeeld worden 

via de Konnect Communicatie App. 
 
Hoe gaan we om met de foto’s? 
De foto’s worden gepubliceerd in een afgesloten omgeving. Mensen zonder inlogcodes kunnen 
de foto’s dus niet zien. Uw kind zal NIET naar boven komen in de zoekresultaten van 
zoekmachines. 
Foto’s waar alleen uw kind op staat worden alleen met u als ouder gedeeld. Foto’s waar 
meerdere kinderen op staan worden gedeeld met de ouders van de kinderen die op de foto 
staan en hier toestemming voor hebben gegeven. De foto’s zijn alleen zichtbaar voor de ouders 
van de groep waar uw kind in zit. Hierbij vragen we graag uw aandacht voor het volgende punt: 

 Integer omgaan met Foto’s: wees voorzichtig met foto’s van andere kinderen 
De bouwers van de app/het portaal hebben er bewust voor gekozen om geen 
koppelingen naar social media te maken. U kunt dus niet rechtstreeks vanuit de app 
foto’s op bijvoorbeeld uw Facebookpagina plaatsen.  

U heeft als ouder wel de mogelijkheid om een foto te downloaden. Wij vragen u daarom 
met klem om integer om te gaan met foto’s waarop ook kinderen van andere ouders 
zichtbaar zijn. Bedenk dat de andere ouder er bezwaar tegen kan hebben dat u foto’s 
van zijn of haar kind openbaar maakt en doet u dit dan ook niet ongevraagd. 

  

https://pento.ouderportaal.nl/


 

 

 
 
Het dagverslag 
Binnen het ouderportaal heeft u ook de mogelijkheid om het dagverslag in te zien. De foto’s die 
we hierbij plaatsen kunt u alleen zien wanneer u kiest voor het delen van foto’s met andere 
ouders van de groep. Wanneer uw kind wel op de foto mag, maar deze niet gedeeld mag 
worden met anderen, krijgt u een foto bij het dagverslag met alleen uw kind erop. Heeft u 
gekozen om geen foto’s van uw kind in de app te plaatsen, dan kunt u alleen het geschreven 
dagverslag lezen. 

Het weekendverslag 
Iedere weekend maakt u een kort fotoverslag over een gebeurtenis/belevenis van het afgelopen 
weekend. Dit verloopt ook via het ouderportaal. De foto’s en tekst zijn alleen zichtbaar voor de 
groepsleiding.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




