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Beste ouders 

 

We zijn reeds enige tijd onze post en belangrijke communicatie via mail aan het mailen via het 

ouderplatform van Broekx. Om het voor jullie nog gemakkelijker en overzichtelijker te maken is 

vanaf nu het ouderplatform ook bereikbaar via een app.  

Via je gebruikersnaam en wachtwoord kan je als ouder inloggen op deze app. De gebruikersnaam 

en het wachtwoord zijn dezelfde als die van de website. De gebruikers kunnen dus zowel gebruik 

maken van de app als via de website op de computer. Elke ouder die zijn of haar wachtwoord nog 

niet heeft aangepast zal een mail krijgen met de inloggegevens voor de app. De ouders die de 

website al gebruiken kunnen dus eenvoudig inloggen met hun aangepaste gegevens in de app. 

Hoe kan je de app nu installeren? De ouders kunnen de app gratis downloaden.  

Hieronder zie je hoe je de app kan installeren op jouw toestel. 

Android (Google Play) Apple (App Store) 

 

Werkwijze 

1. Scan de QR-code en ga naar stap 5. 

2. Ga naar Google Play (of Playstore) 

3. Zoek in de zoekbalk naar 

ouderplatform 

4. Kies het pictogram ouderplatform 

5. Klik op installeren 

6. Klik op openen 

7. Vul nu uw gebruikersnaam en 

wachtwoord in. Deze zijn dezelfde 

als voor de website. 

 

 

 

 

Werkwijze 

1. Scan de QR-code en ga naar stap 5. 

2. Ga naar de App Store 

3. Zoek in de zoekbalk 

naar ‘ouderplatform’ 

4. Kies het pictogram 'ouderplatform' 

5. Klik op 'Download' 

6. Klik op 'Openen' 

7. Vul nu uw gebruikersnaam en 

wachtwoord in. Deze zijn dezelfde 

als voor de website. 

 

 

Bij vragen mag je contact opnemen met bert.leekens@broederschool-genk.be. 

 

Vriendelijke groeten 

Het schoolteam. 
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