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Goede schoolprestaties dragen bij aan een gezond leven
Een gemeente kan hierin uitstekend bijdragen!

De gezondheid van haar inwoners is voor elke gemeente een belangrijk speerpunt. Elk taakveld
raakt het thema gezondheid. Als het gaat om jeugd, is educatie een belangrijke factor voor een
goede gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat educatief partnerschap een gunstig effect heeft op de
cognitieve ontwikkeling, de schoolprestaties en het sociaal functioneren van kinderen. Opvoeding
en onderwijs worden beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school.
Wederzijdse ondersteuning en inzet bevordert het leren, de motivatie en de ontwikkeling van
leerlingen.
Aan het einde van de dag heeft een kind met een goede basiseducatie meer kansen op een
succesvolle vervolgopleiding. En daarmee dus uiteindelijk meer kansen op de arbeidsmarkt
waarmee een gezonde toekomst gefaciliteerd kan worden.

Ouderbetrokkenheid: een lastig thema
In deze tijd blijkt het vaak lastig om ouders betrokken te laten zijn bij het schoolleven van hun
kinderen. Niet alleen op het gebied van kennis, maar ook een actieve bijdrage ontbreekt
regelmatig. Terwijl onderzoek uitwijst dat een betrokken ouder ten goede komt van de
schoolprestaties van het kind. Gemeenten vinden ouderbetrokkenheid een belangrijk thema dat
lastig aan te pakken is. In MySchoolApp Junior vindt u een concrete tool om effectief in te zetten
op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Wat kan uw gemeente hierin betekenen voor uw jeugdige inwoners?
Voor gemeenten is het nu ook mogelijk hierin bij te dragen. Vanuit het rijksprogramma Gezond in
de Stad zijn er al diverse gemeenten met MySchoolApp Junior in gesprek om de scholen binnen

de betreffende gemeente te faciliteren. Maar MySchoolApp Junior past ook prima binnen het
Onderwijsachterstandenbeleid.
Wilt u als gemeente ook bijdragen aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid en participatie
bij uw scholen? Dat is mogelijk! Kijk op https://www.myschoolappjunior.nl voor de mogelijkheden
of neem contact op via gemeente@myschoolappjunior.nl.

Wat doet MySchoolApp Junior?
Om de brede communicatie tussen school en ouders te kanaliseren is het belangrijk om passende
middelen te gebruiken. De technologische middelen van vandaag de dag kunnen hierin uitstekend
voorzien. Wij hebben MySchoolApp Junior gecreëerd: een ouder-school communicatiemiddel dat
faciliteert in het vergroten van de ouderbetrokkenheid en participatie.
Inmiddels maken al meer dan 1.000 personen actief gebruik van MySchoolApp Junior. Met deze
mensen werken wij dagelijks aan de volgende doelen:

Ouderbetrokkenheid
- De benadering van leerlingen thuis en op school is op elkaar afgestemd.
- Verbeteren van de toerusting van ouders, maar ook van de leraren met het oog op versterking
van de ouder-schoolrelatie en de schoolloopbaan van de leerling.
- Ouders komen onderling makkelijker met elkaar in contact, op vrijwillige basis kunnen
contactgegevens gedeeld worden waardoor onhandige anonimiteit (“de vader van Hannah”)
voorkomen kan worden. Dit versterkt de sociale cohesie van een groep ouders waardoor ook
eventuele problemen sneller gesignaleerd kunnen worden.
Ouderparticipatie
- Ouders leveren een bijdrage aan het reilen en zeilen van de school. Ze helpen niet alleen met
het uitvoeren van activiteiten, maar denken daar ook over mee.
- Ouders denken en beslissen informeel en formeel mee met de school. De school legt
verantwoording af over haar werk aan de ouders.

Een rekenvoorbeeld
Binnen de gemeente zijn 15 scholen actief.
Een jaarabonnement van MySchoolApp Junior
kost all-in €595,- per school. Om alle scholen
gebruik te laten maken van MySchoolApp
Junior is de totaalsom:
Bij een afname voor een periode van 1 jaar | €
595,- x 15 scholen = € 8.925,Bij een afname voor een periode van 2 jaar | €
1095,- x 15 scholen = € 16.425,Bij een afname voor een periode van 3 jaar | €
1595,- x 15 scholen = € 23.925,-

Voor meer dan 25 scholen en meerdere jaren
afnemen? Een voorstel op maat behoort ook
tot onze mogelijkheden. Neemt u dan contact
op met MySchoolApp Junior.
https://www.myschoolappjunior.nl/contact/
Wilt u meer weten over de functies van
MySchoolApp Junior? Bekijk de brochure!

Reageren op deze email kan via ons emailadres:
gemeente@myschoolappjunoir.nl
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