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web app eenvoudig te gebruiken
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web app voorschool-vroegschool
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web app voorschool-vroegschool

Opleider?
Regel je zaken in één keer voor alle scholen. Volledig 
overdragen van de vroegschoolse voorziening naar 
de basisschool in één rapport. Eenvoudig, compleet 
en volledig. En er is een eenduidige vorm van digitale 
overdracht in de hele regio.

Bestuurder?
Het overdragen van informatie vanuit de voorschoolse 
voorziening naar de basisschool is wettelijk geregeld 
en opgenomen in de Wet Primair Onderwijs, de Wet 
OKE en de Wet Passend Onderwijs. Alle voorschoolse 
voorzieningen en basisscholen krijgen van ons toe-
gang tot de web app. We rekenen een vast bedrag per 
basisschool per jaar. Ongeacht het aantal gebruikers of 
leerlingen.

Voorschool
Vroegschool
Perfecte aansluiting en overdracht van voorschool 
naar vroegschool. Je logt veilig in met je eigen 
wachtwoord. Privacy gewaarborgd door het DOD. Het 
rapport is gemakkelijk uit te printen en in te lezen door 
de leerlingvolgsystemen.

Eenvoudig en snel
Een compleet rapport invullen is een eenvoudige klus. Heeft een kind 
extra zorg gehad of heeft hij deze juist nodig? Dat kun je goed en volledig 
invullen in de web app. Een rapport is zo gemaakt.
Onze web app is vanaf iedere pc bereikbaar. Ook vanaf een Apple of je 
mobiel. Je hoeft geen software te installeren.

Breed inzetbaar
Naargroep1 bestaat uit een aantal basisvragen en handelingen. Heeft 
jouw regio aandacht voor een specifiek punt van zorg of wil je andere 
vragen stellen? Het rapport is eenvoudig uit te breiden naar jouw eigen 
wensen en behoefte.

Probeer ‘t zelf
Heb je interesse om eens verder te kijken naar de web app? Bekijk de 
demo op onze website of vraag een proefaccount aan. Dan kun je op je 
gemak eens door de web app heen bladeren.

Vraag een proefaccount aan via info@naargroep1.nl


