
Zinus maakt 
oudercommunicatie 
simpel en snel

Alle benodigde tools 
in één systeem

App Digitale nieuwsbrief Website Televisie



Goede communicatie een belangrijke 
voorwaarde voor goed onderwijs

Automatisch 
Met het Zinus-platform auto-

matiseert u de communica-

tie. Daardoor heeft u tijd voor 

wat echt belangrijk is, ouders 

tijdig en juist informeren. 

Dat kan met tekst, maar er 

is juist ook veel ruimte voor 

beeld.

Veilig en stabiel
Zinus is een gesloten en  

beveiligde omgeving, AVG-

proof. Een bewezen stabiel 

systeem. Door goede mo- 

nitoring en support kunnen 

we blijven vernieuwen terwijl  

de kans op storingen is  

geminimaliseerd. 

In een tijd waarin personeel schaars is, de werkdruk hoog is en ouders steeds kritischer zijn, is 

effectief werken noodzaak. Zinus automatiseert de oudercommunicatie. Het is simpel en snel 

in gebruik voor zowel ouders, leerkrachten als directeur. Slimme functies geven ouders grip op 

de communicatie vanuit de school. Goed communiceren is met Zinus gemakkelijk en het kost 

leerkrachten en directeur minder tijd. Vanuit één omgeving stuurt u alle digitale communica-

tiekanalen aan. Simpel en snel communiceren, dit kenmerkt Zinus. 

Eén systeem
Alle digitale kanalen van de 

school (app, email, website, 

tv) geïntegreerd in één 

systeem. Structureer uw 

communicatie en bereik alle 

ouders. Gepersonaliseerd, 

en ook als ouders geen app 

installeren. 



Zinus koppelt alle digitale communicatiekanalen App ouders
Ouders van nu zijn druk. Hun uitdaging is elke dag; hoe krijg ik al die 
activiteiten goed georganiseerd? Met de Zinus-app helpt u uw ouders een 
goede ouder te laten zijn. Ouders kunnen reageren op berichten, hebben 
direct inzicht in de jaarkalender en eventueel huiswerk van hun kind(eren).

Digitale nieuwsbrieven
Niet alle informatie is geschikt om even te appen. Of misschien gebruiken 
sommige ouders de Zinus app niet. Geen probleem. Met de digitale 
nieuwsbrief houdt u elke ouder op de hoogte. Het verzamelen van kopij en 
de opmaak van de nieuwsbrief is verleden tijd. Dat doet Zinus voor u.

Koppelt o.a. met:

Schoolwebsite
Wij bouwen schoolwebsites op maat, volledig geïntegreerd met het Zinus-
platform. Het bijwerken van de website is met Zinus zeer eenvoudig en kan 
ook via de app. Net een nieuwe website en toch Zinus gebruiken? Dat kan, 
vraag naar de mogelijkheden om Zinus te koppelen aan uw website. 

App leerkrachten
De kracht van Zinus. Als leerkracht kunt u via de app berichten versturen via 
elk kanaal dat gekoppeld is. Bericht typen, foto’s toevoegen, kanaal kiezen 
en klaar. Zo beheert u zelfs de schoolwebsite en de TV-schermen in de 
school met uw smartphone.

Narrowcasting
TV-schermen in de school kunnen ouders snel informeren over 
aankomende evenementen. Leuk ook om te laten zien aan ouders hoe 
actief u bent. Berichten, met foto, plaatst u gemakkelijk via de app en ook 
de activiteiten uit de jaarkalender verschijnen automatisch op de schermen. 

Mijn Zinus
Alle functies uit de app en meer zijn ook beschikbaar in de desktop-versie 
van Zinus. Start met een bericht en foto in de app en ga gemakkelijk verder 
achter de computer. Beheer kanalen en gebruikers en bekijk de AVG-
administratie per kind. 

Bedien alles vanuit één omgeving



SLIMME INNOVATIES Automatische AVG-administratie
Het plaatsen van een foto van een kind waarvoor u geen toe-

stemming heeft, kan veel problemen opleveren. Daarnaast 

kost het administreren hiervan veel tijd. Zinus neemt dit vol-

ledig voor u uit handen. Door gezichtsherkenning ontvangt 

de leerkracht een melding als een foto wordt geplaatst waar 

geen toestemming voor is. 

Dashboard oudercommunicatie

Beheer

Beeldbank

Bijlages toevoegen

Cockpit voor alle oudercommunicatie

Gepersonaliseerde digitale nieuwsbrief
Voor de digitale nieuwsbrief zet iedere leerkracht zelf zijn/

haar bericht klaar. Opmaken hoeft ook niet meer. Zinus stuurt 

elke ouder een eigen nieuwsbrief met alleen informatie die 

voor hem/haar van belang is. Niet als saaie tekst of als docu-

ment in de bijlage, maar met afbeeldingen, direct leesbaar. 

Zo vinden ouders informatie achteraf ook gemakkelijk terug. 

Cockpit oudercommunicatie
Naast de app heeft u ook de beschikking over de Mijn Zinus- 

omgeving. Krijg inzicht in de oudercommunicatie door een 

blik op het dashboard. Verstuur app, website, tv of email 

berichten, met foto’s of andere bijlages. Geen foto kunnen 

maken? Geen probleem. In de gekoppelde database met 

meer dan 850.000 foto’s vindt u vast iets passends.

Ontwikkeld voor 
de toekomst
Bij Zinus zitten we niet graag stil. Vrijwel elke maand brengen 

we een nieuwe functie uit. We luisteren echt naar gebruikers, 

blijven niet alleen op de geijkte paden en zetten altijd ouder 

en leerkracht centraal in de ontwikkeling van nieuwe ideeën. 

Ons doel is de beste oudercommunicatie. Het succes is de 

beste technische oplossing. En uw voordeel? Minder tijd be-

steden aan de communicatie en toch tevreden ouders.



Ontdek uw kansen voor  
betere oudercommunicatie

HENRY HENNIPMAN

Communicatiespecialist

Email: henry@zinus.nl

Zinus is speciaal ontwikkeld voor het primair onderwijs.  

Flexibele abonnementen maken Zinus geschikt voor zowel 

kleine scholen als schoolverenigingen. 

Vraag een vrijblijvende demo aan. Eén van onze specialisten 

komt dan bij u langs en zoomt in op uw situatie. Een prettig 

en persoonlijk gesprek waar u altijd wijzer van wordt. 

Bureau voor oudercommunicatie

Midden Engweg 21

3882 TS Putten

Tel. 0341-74 00 27

Email. info@zinus.nl

www.zinus.nl


