
Schoudercom: een nieuwe manier van communiceren 
 
Vanaf maandag 11 december verloopt alle communicatie tussen school en ouders voortaan 
via Schoudercom (School-ouder-communicatie). Je kunt Schoudercom bekijken via een app 
(Android of iOS) of online via molenven.schoudercom.nl/overzicht. Je hebt hiervoor een 
gebruikersaccount nodig. 
 
Gebruikersaccount: uiterlijk zondag 10 december 
Alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen om een gebruikersaccount aan te maken. 
Heb je nog geen account aangemaakt? Doe dat dan uiterlijk op zondag 10 december! 
Heb je geen uitnodiging ontvangen of ben je de mail kwijt? Meld dit bij info@molenven.nl. 
 
Van nu tot 11 december: overgangsperiode 
De periode tot 11 december is een overgangsperiode. We willen iedereen de kans geven de 
app te installeren. Ook moeten we zelf ervaren hoe de nieuwe manier van communiceren 
werkt. Daarom ontvang je tot 11 december informatie zowel op de oude manier (mail, 
Wiekendje) als via Schoudercom. Op die manier zorgen we ervoor dat informatie in de 
overgangsperiode altijd bij ouders terechtkomt. 
 
Wat kun je verwachten vanaf 11 december? 
 

Postvak  
Informatie die je momenteel per mail ontvangt, krijg je vanaf 11 december in het Postvak in 
Schoudercom. In het Postvak ontvang je: 

 (schoolbrede) informatie die voor alle ouders relevant is, bijvoorbeeld over 
kinkhoest, staking, schoolmelk. 

 informatie die relevant is voor de groep(en) van je eigen kind(eren), bijvoorbeeld 
informatie over het kamp, de communie, het vormsel, de piepertocht, de 
kleuterwandeling.  

 (een op een) berichten van de docent(en) van je kind(eren). 
 

Nieuwsbrief  
Het Wiekendje verdwijnt in de huidige vorm. In plaats daarvan verschijnt maandelijks een 
nieuwsbrief met daarin een samenvatting van verschenen groepsblogs van de afgelopen 
maand.  
 

Nieuwsbericht van het MT  
Iedere donderdag verschijnt er een nieuwsbericht vanuit het MT. 
 

Afwezigheidsmeldingen  
Ziekmeldingen en afwezigheidsmeldingen (bijvoorbeeld tandarts, doktersbezoek) regel je 
vanaf 11 december via Schoudercom. Je ontvangt geen ontvangstbevestiging, maar kunt 
ervan uitgaan dat de melding binnenkomt bij de docent van je kind(eren). 

https://molenven.schoudercom.nl/overzicht
mailto:info@molenven.nl


 

Agenda  
In de agenda vind je de jaarkalender met daarin evenementen. Bij sommige evenementen is 
meer informatie beschikbaar, door op het evenement te klikken wordt dat zichtbaar.  
 

Groepen  
Hier kun je zien welke leerlingen in welke groep zitten. Ook kun je via het envelopje 
berichten sturen aan ouders. 
 
Vragen? Tips? 
Heb je vragen over het gebruik van Schoudercom? Of heb je tips? Meneer Gian is onze ICT'er 
en beschikbaar op 6 december van 13.30-14.00 en 20 december van 8.30-9.00 voor een 
inloopmoment in de teamkamer. Tips mogen ook worden doorgegeven via : 
info@molenven.nl 
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