Aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen van Compaen VMBO

Onderwerp: service sms
Geachte ouders/verzorgers,
Zo’n 35 tot 40 jaar geleden werd de eerste sms ter wereld verstuurd. Niemand had verwacht
dat sms’en zo’n succes zou worden. Compaen VMBO gebruikt in samenwerking met
gemeente Zaanstad de sms als communicatiemiddel. Landelijk werken er al meer scholen
succesvol met dit systeem.
Het doel van de service sms is het snel informeren van ouders. Het systeem biedt o.a. de
mogelijkheid om een hele klas te sms’en als bijvoorbeeld het eerste uur uitvalt, omdat een
leraar ziek is. Alle ouders herinneren aan een ouderavond behoort ook tot de mogelijkheden.
Maar ook de volgende boodschap kunt u bijvoorbeeld op het scherm van uw gsm
verwachten: “Uw zoon is vandaag nog niet op school verschenen. Wilt u contact met ons
opnemen voor toelichting?” Ook uw zoon/dochter krijgt dan van school een sms op
zijn/haar mobiele telefoon. Om de service sms succesvol te laten verlopen, heeft de school
recente mobiele nummers van ouders en leerlingen nodig.
Een ander krachtig en snel communicatiemiddel is e-mailen. Compaen zal steeds vaker
ouders gaan informeren via e-mail. Ik vraag u daarom ook uw e-mailadres(sen) in te vullen
op de antwoordstrook en deze door uw zoon/dochter te laten inleveren bij de mentor.
Mobiele nummers of e-mailadressen, die na inlevering van de antwoordstrook zijn gewijzigd,
graag doorgeven aan de administratie op administratie@compaenvmbo.nl.
Het is ons bekend dat ouders graag de e-mailadressen van het personeel van Compaen
willen hebben. Dat kan. De eerste voorletter, daarna een punt en vervolgens de achternaam
is het begin van het e-mailadres van (bijna) elk personeelslid. Elk e-mailadres eindigt met
@compaenvmbo.nl.
Uitzondering hierop is: ecolak@compaenvmbo.nl. Speciale tekens, zoals ö en é, worden
niet gebruikt.
Tenslotte wil ik u meedelen dat de mobiele nummers en e-mailadressen uiteraard alleen
voor Compaen gebruikt zullen worden.
Met vriendelijke groet,

Mw I. Jansen
Directeur Compaen VMBO

SMS Antwoordstrook
Naam leerling: ……………………………………………..

Klas: ……………..

Mobiel nummer leerling: ……………………………………………………… ……………

Naam ouder/verzorger 1: ……………………………………………………….

Thuis telefoonnummer:……………………………………………………………
Mobiel nummer: ……………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………..
Woonadres:…………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:…………………………………………………………..

Naam ouder/verzorger 2: ……………………………………………………….

Thuis telefoonnummer:……………………………………………………………..
Mobiel nummer: ……………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………..

Woonadres:…………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats:…………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger ……………………………………

