Hulplijnen bij de opstart van Gimme:
1) Inloggen:
Volgers (= ouders) worden toegevoegd aan Gimme door hun email adres te
importeren. Hiervoor zorgt onze school. Wanneer een mailadres geïmporteerd
wordt, zal de eigenaar van het mailadres een mailtje ontvangen met een
activatielink. Wanneer die op de link klikt, zal die automatisch aangemeld
worden en de vraag krijgen om zijn/haar Gimmeprofiel te vervolledigen.
Gimme vraagt de voornaam, achternaam en de rol. Met de rol bedoelen we de
rede waarom iemand een kanaal op Gimme volgt. bv. mama van Floor. Zo
kunnen de moderatoren of beheerders van een organisatie makkelijker zien
wie er allemaal een kanaal volgt.

2) Je prikbord:
*algemene info:
Wanneer je als ouder het kanaal "tweede leerjaar" volgt omdat je kind in die
klas zit, dan zal de informatie van dat kanaal op je prikbord verschijnen.
Gimme weeft kalenders, brieven en vervaldagen van antwoordstrookjes mooi
in elkaar tot een overzichtelijke lijst. Alle informatie wordt gegroepeerd per dag
en chronologisch gerangschikt van vandaag naar later in de toekomst.
De brief over de sportdag zie je als ouder 2 keer:
-op de dag dat de brief gepubliceerd wordt
-op de dag dat het sportdag is. De kans dat kinderen hun sportzak vergeten,
wordt hierdoor weer heel wat kleiner!

*specifieke info:
Belangrijke functieknoppen zijn: ‘planning’ + ‘archief’ + ‘kalender’. U vindt deze
functieknoppen bovenaan de pagina van je prikbord.
Planning:
Deze lijst toont alle informatie van vandaag tot alles wat nog komt.
Archief:
Rangschikt de informatie van gisteren naar vroeger.

Op het einde van de dag verhuist alle achterhaalde informatie automatisch van
“PLANNING” naar “ARCHIEF”, zo ruimt Gimme zichzelf op en loop je minder
kans dat er plots een oude koe uit de gracht komt gekropen.
Zoek je dus info… ben je even iets vergeten, kijk dan zeker nog eens bij
‘archief’ !!!
Kalender:
Een maandkalender in de vorm van een rooster.

