Instructie Isy Schoolnieuws
Bs Mijn Spoor is gestart met het programma Isy Schoolnieuws.
Isy Schoolnieuws gaat de traditionele nieuwsbrief vervangen door een digitale versie. Niet
alleen de nieuwsbrief zal in het vervolg digitaal verstuurd worden; ook andere mededelingen,
brieven en uitnodigingen voor oudergesprekken kunnen via Isy ontvangen worden.
Als er een mededeling is voor één bepaalde groep, zullen alleen de ouder(s)/verzorger(s) van
leerlingen uit die groep een bericht krijgen. Zo kan een leerkracht een korte mededeling of
oproep doen.
Om deze informatie te ontvangen, is het noodzakelijk dat u zich eenmalig registreert op
https://bsmijnspoor.isy-school.nl/registreren
Indien gewenst (denk bijvoorbeeld aan gescheiden ouders) kan de unieke leerling code door
meerdere ontvangers gebruikt worden. Doorloop dan alle stappen opnieuw met telkens het
gewenste emailadres en gebruik dezelfde registratiecodes. Iedere leerling heeft een brief mee
naar huis gekregen met deze code. Mocht u deze brief niet ontvangen hebben, meld dit dan
even bij de administratie.

Hoe werkt het?
Ga naar https://bsmijnspoor.isy-school.nl/registreren
Vul uw eigen naam in, uw e-mailadres en de Isy registratiecode van uw kind.

Als u meerdere registratiecodes heeft, kunt u deze
meteen invoeren. Plaats een vinkje als de gegevens

compleet zijn.
Een inlogcode is nu naar uw mailadres verzonden.
Als u inlogt ophttps://bsmijnspoor.isy-school.nl komt u in het startscherm.

Het is wellicht handig om het wachtwoord te veranderen naar een eigen wachtwoord.
Klik daarvoor op het tweede pictogram. Voer eenmalig het toegezonden wachtwoord in en vul
twee keer het nieuwe wachtwoord in.

Groepsfilter instellen

Belangrijk is om de groepsfilter goed in te stellen, zodat u alleen maar een mailbericht krijgt als
er nieuws is voor uw kind. Nu ontvangt u alle berichten van alle groepen.
Klik bovenin het startscherm op Groepsfilter Instellen.

Selecteer de groep(en) waar uw kind
in zit en bevestig uw keuze.
Nu krijgt u alleen maar een
mailbericht als er relevante informatie
voor u is.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar moet u dit even aanpassen, anders mist u informatie.

Hoe ziet het eruit?
De nieuwste berichten komen onderaan de pagina te staan. Hieronder is een voorbeeld van hoe een bericht er
mogelijk uit kan zien.

Vaak zal er alleen maar een mededeling, met eventueel een bijlage, te zien zijn. De bijlage is te
openen door erop te klikken.
Soms zijn er meer mogelijkheden. Als een leerkracht van een bepaalde groep bijvoorbeeld
ouderhulp vraagt of materialen zoekt, kan je als ouder reageren. De leerkracht ontvangt deze
melding in het systeem.
Soms is het prettig om te weten wie een bericht al gelezen heeft. Als er onder een bericht een
geel uitroepteken staat, kunt u hierop klikken om aan te geven dat u het bericht gelezen heeft.
De schoolagenda wordt (voorlopig) niet gebruikt, omdat we de actuele schoolkalender met
eventuele wijzigingen op onze schoolsite www.obsharlekijn.net hebben staan.
In de toekomst zal een aantal groepen gaan experimenteren met digitale inschrijflijsten voor de
oudergesprekken. U krijgt bericht als u kan intekenen voor een gesprek. Uit een lijst met
mogelijke data en tijden kunt u een gewenste tijd reserveren.

Wij wensen u veel plezier met Isy Schoolinfo.

