Beste ouder/verzorger,
Wij werken al een aantal maanden met digiDuif op onze school. Onze nieuwsbrieven en andere
informatie versturen wij al enige tijd via digiDuif. Ook kunt u in de kalender van digiDuif altijd onze
meestal actuele data en tijden vinden. U kunt als ouder echter nog meer met digiDuif. Wij merken
dat een aantal van deze mogelijkheden nog niet bij iedereen bekend zijn. Hieronder zullen wij
daarom wat extra uitleg geven. Komt er u er ondanks de uitleg nog niet helemaal uit? Loop dan
gerust de school binnen. Onze administratief medewerkster, Rosemarie Ebben, helpt u graag.
In deze brief gaan wij kijken hoe u als ouder ervoor kunt zorgen dat andere ouders van de groep uw
gegevens kunnen zien. Met andere woorden, hoe kunt u deze gegevens delen met andere ouders.

1.
U logt in op digiDuif met uw e-mail adres en wachtwoord.

2.
U kiest de knop ‘instellingen’. Op de volgende pagina’s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die
bij uw account horen. Tevens zit er rechtsboven bij elke pagina een oranje ‘help’ knop. Deze
helpknop geeft hulp op de pagina waar u op dat moment bent.

3.
U komt op de eerste bladzijde. Klik op ‘volgende’ rechtsboven om naar de volgende bladzijde te
gaan.
4.
Op deze bladzijde kunt u de connecties zien. Klik nu op ‘volgende’.
5.
Op deze bladzijde ziet u het kopje ‘weergave’ staan.
Door het aanvinken van de vakjes voor uw gegevens bepaalt u dat deze informatie getoond mogen
worden aan andere gebruikers in de groep(en) van de betreffende connectie.
Voorbeeld: uw kind zit in groep 3 van de basisschool en u vinkt aan dat voor deze connectie uw adres
en e-mailadres1 getoond mogen worden. Andere ouders uit groep 3 zien nu alleen uw adres en emailadres1 in hun contacten-overzicht; de andere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw school, maar
niet voor anderen!
U als ouder bepaalt zelf welke gegevens getoond worden. Op ieder gewenst moment kunt u dit
aan/uit zetten. Wijzigingen worden direct doorgevoerd.
Let wel op dat u op de knop ‘opslaan’ drukt.

6. Als u op ‘volgende’ drukt komt u op de nieuwe bladzijde.
7. Druk weer op ‘volgende’. U komt nu bij de bladzijde ‘voorkeuren’.
8. U drukt nu weer op ‘volgende’. Deze laatste bladzijde heet ‘abonnementen’.
Hierna bent u weer uit de instellingen. De veranderingen bij ‘weergave’ zijn nu actief.

