DIGIDUIF VOOR OUDERS
U heeft van de school per post een activeringscode ontvangen. Om uw account te
activeren gaat u naar: www.digiduif.nl


Klik in de foto op: Inloggen of aanmelden.












Klik in het volgende scherm op het oranje balkje: Activeringscode ontvangen?




In het volgende scherm wordt u gevraagd of u, voor een ander kind op een
andere school, al een account heeft. Kies dan Ja.
Heeft u nog geen account dan kiest u Nee.



U komt dan in het scherm: account aanmaken. Hier vult u uw e-mailadres in en u
voert een wachtwoord in. Rechts op het scherm staan tips voor het aanmaken
van een wachtwoord. Herhaal dit wachtwoord.
Ook beantwoordt u hier de Geheime vraag. Als u op de vraag klikt kunt u een
andere vraag kiezen. Herhaal het antwoord. Klik op Account maken.



Geef Akkoord voor de Gebruiksrechtenovereenkomst.






Er wordt een mail gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.
Klik op Terug naar Inloggen.
Open de mail in uw mailbox en klik op: Klik hier om te bevestigen.



Vul in het volgende scherm Persoonsgegevens uw gegevens in. Klik op Opslaan.




In het volgende scherm klikt u in het balkje Activeringscode invoeren.
U typt in het invoerscherm over VOORBEELD heen de activeringscode die
vermeld staat in de brief. Let op: gebruik hoofdletters, zoals in de code. Klik op
Toevoegen.






In het scherm Details Connectie kunt u aangeven welke informatie u met anderen
wilt delen. Denk eraan dat ook de ouders van de andere leerlingen uit de klas van
uw kind deze gegevens kunnen lezen. Klik op Opslaan.



Gefeliciteerd. U heeft nu een Account bij Digiduif.



U kunt nu uw kind via dit portal absent melden, bij ziekte, doktersbezoek, of te
laat komen wegens een andere reden. Dit doet u als volgt:
Ga in het linkermenu naar: Alle opties tonen – Absentiemelding. Kies de reden
van absentie, vul de datum en tijd in en voeg een korte toelichting toe. Klik dan op
Verzenden.




Ook voor het kiezen van een tijd bij de Oudergesprekken kunt u van dit portal
gebruik maken. Als u in uw mailbox een uitnodiging heeft ontvangen voor een
oudergesprek gaat u in het Dashboard naar Oudergesprekken.




Open en kies een tijd (tijdslot). Sla dit op.










Wilt u later toch de tijd nog wijzigen, dan klikt u op het groene vakje. Daarna op
de naam van uw kind.



Verwijder de Reservering.




Kies daarna een andere tijd.



NB. Om steeds in contact te blijven en de informatie zo spoedig mogelijk te
ontvangen is het handig wanneer u de app op uw mobiele telefoon installeert. Dat
doet u via uw app-store.



Mocht een en ander nog niet duidelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met
mevr. Grimberg van de administratie.



Met vriendelijke groet,



De directie van De Viaan

