
 
  
 
 
 
 
 
Aan de leerlingen van Pascal Zuid en De Faam en hun ouders/verzorgers  

  
  
Betreft: De Pascal Zuid App en De Faam App (HOY-App) 
  
  
Zaandam, 20 januari 2023  

  
  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,  
  
Eerder hebben wij u geïnformeerd over een nieuwe App die wij willen gebruiken om de 
communicatie tussen de mentor(en)/coach(es) en leerlingen/ouders/verzorgers te verbeteren en om 
(nieuws)berichten en andere informatie makkelijker te kunnen delen. Deze Apps zijn inmiddels 
beschikbaar onder de naam: Pascal Zuid App (voor leerlingen van Pascal Zuid en hun 
ouders/verzorgers) en De Faam App (voor leerlingen van De Faam en hun ouders/verzorgers). 
 
De Apps zullen kanalen als e-mail, Whatsapp, (nieuws)brieven en papieren/PDF-formulieren 
gedeeltelijk vervangen. 
 
Waarvoor is de App bedoeld? 
Met de App zorgen we ervoor dat er één plek is voor ouders/verzorgers waarin u: 
 

 al het nieuws van de school bekijkt;  
 

 formulieren ontvangt, zoals vragenlijsten en afspraakplanners die u in de App kunt invullen;  
 

 via berichten makkelijk vragen kunt stellen aan de mentor(en)/coach(es). U krijgt met 
notificaties ook mededelingen binnen voor de klas of het leerjaar van uw kind(eren);  
 

 de jaarkalender van de school kunt bekijken; 
 

De App is niet bedoeld voor het doen van ziekmeldingen, berichten die u wilt versturen naar andere 
medewerkers dan de mentor/coach, inzicht in het verzuim en cijfers/beoordelingen van uw kind, 
inzicht in roosterwijzigingen, enz. Daarvoor kunt u de bekende kanalen gebruiken (telefoon, e-mail, 
Magister, enz.). 
 
  



 
 
Hoe kunt u de App gebruiken? 
Om de App te kunnen gebruiken, doorloopt u de volgende stappen: 
 

1. Download de Pascal Zuid App of De Faam App in de Appstore op Playstore. 
 

2. U ontvangt in de week van 23 januari 2023 per e-mail een uitnodiging waarmee kunt 
inloggen. Bij ouders/verzorgers wordt de link verstuurd naar het e-mailadres dat in Magister 
vermeld is. Leerlingen ontvangen de link op hun schoolmailadres.  
 
Als u de uitnodiging niet heeft ontvangen, kijk dan voor de zekerheid ook in uw spam box.  
 

3. Na het inloggen ziet u vanzelf de nieuwsberichten en de jaarkalender. Ook kunt u gebruik 
maken van de berichtenfunctie en berichten versturen naar de mentor(en)/coach van uw 
kind. U hoeft verder niets in te stellen. 
 

Ouders/verzorgers die de App niet willen/kunnen gebruiken, ontvangen automatisch een e-mail van 
alle berichten en formulieren. Dit gaat dan op de manier zoals zij gewend zijn. 
 
Inschrijven voor driehoeksgesprekken  
Vanaf maandag 23 januari 2023 gaan we de App ook echt gebruiken. U kunt zich dan via de 
afspraakplanner van de App inschrijven voor het driehoeksgesprek/coachgesprek dat gepland staat 
op 31 januari 2023.  
 
Onderstaand de stappen hoe u de afspraakplanner invult. 
 
Stappen: 

1. Tik in de app op het tweede tabje: Formulieren 
2. Selecteer het formulier  
3. Vul het formulier in 

Wanneer u het formulier hebt geopend, ziet u bovenaan de inleiding. In de afspraakplanner 
vindt u een lijst met (nog beschikbare) data en tijden waarvan er één gekozen kan worden. 

4. Voltooi het formulier 
Onderaan staat een groene knop 'Voltooien'. Tik hierop om het formulier te verzenden 

 
 Met vragen hierover kunt u terecht bij de mentor/coach van uw kind. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Mohamed el Jaouhari 
Directeur Pascal Zuid en De Faam 


