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Met SchoolApp versie 4, is het mogelijk dat je als leerkracht ouders kunt laten reageren op nieuwsberichten die je plaatst. Om dit te kunnen gebruiken, dien je als leerkracht het e-mailadres dat
gekoppeld is aan je gebruikersnaam van de website in de SchoolApp in te voeren. Het wachtwoord
is hetzelfde als het wachtwoord om op de website in te loggen.
1. Controleer dus eerst of en welk e-mailadres gekoppeld is aan je gebruikersnaam op de website.
Ga naar de knop ‘ login ’ op de schoolwebsite.

2. Je komt nu terecht in het leerkrachtendashboard. Klik op je naam om de instellingen aan te passen, zie A .

3. Controleer of hier je e-mailadres staat, waarop je als leerkracht e-mail van ouders laat binnenkomen.
Dit is het adres dat je invoert in de SchoolApp. Zie B .

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

TIP!
Afhankelijk van wat de school gebruikt, kun je via de knop (a) oudercommunicatie
een (b) overzicht bekijken van de basisgegevens van ouders en een overzicht maken in pdf,
(c) speciale groepen, zoals voorleesouders bekijken, een (d) activiteit plannen,
(e) ouders een e-mail sturen en (f) oudergesprekken inplannen.

Alles is nu klaar voor de SchoolApp!

Sla de p

a g i n a n u o m!
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Instellingen
A.

SchoolApp SchoolsUnited

Logo school

www.domeinnaamschool.nl
Taal

SchoolApp

Groepscodes

SchoolsUnited

Uploadcodes

Groep 2

Inloggen

B.

e-mailadres

Website

Bellen

E-mail

Nieuws

Kalender

Foto’s

Nieuwsbrieven

Locatie

Contact

Wachtwoord
Zie schoolsunited.eu/ouderbetrokkenheid voor meer info.

Bevestigen

4. Zoek de SchoolApp in de App of
Play Store. De SchoolApp is te
herkennen aan de blauwe bol van
SchoolsUnited.

5. Voer de domeinnaam (A)
en je e-mailadres en wachtwoord
van de schoolwebsite in.

6. De SchoolApp is klaar voor
gebruik. Je kunt nu berichten,
kalenderitems en fotoreportages
plaatsen.

Groep 2

Groep 2

Groep 2

Nieuws toevoegen

Kalenderitem toevoegen

Album toevoegen

Dierentuin

Donderdag, 08-09-2017

08-03-2017

Schoolreisje

Gymmen
Maandag, 12-09-2017
Vergadering ouderavond

Schoolvoetbal

Dinsdag, 13-09-2017
Huiswerk Topograﬁe
Zebra’s en Giraffen
De Kinderen van groep 2 hebben een leuke dag gehad in de
dierentuin. Bij de zebra’s waren 2 jongen geboren, die vandaag
voor het eerst naar buiten mochten.

2

3

1

vind ik leuk

reacties (1)

Woensdag, 14-09-2017
Huiswerk Biologie

De School

Hoofdstuk 1 & 2 lezen
Vrijdag, 15-09-2017

Leraar Jos
Het was een leuke dag!
typ hier een reactie

Juffendag

Europa (hoofdsteden)

Knutselen

Schoolreisje
Versturen

7. Hier kun je nieuws van de groep
plaatsen. Dit kan ook worden
geplaatst op de website en je kunt
kiezen of ouders mogen reageren
of niet. Tenslotte kun je een pushnotificatie meesturen.

Om 9 uur vertrekken wij van school

8. Hier kun je kalenderitems
toevoegen die specifiek voor de
groep zijn.

Veel plezier met de SchoolApp!

9. Hier kun je maximaal 15 foto’s
per keer uploaden.

TIP!
Er is een uitgebreide hand-out voor de
leerkracht beschikbaar op
www.schoolsunited.eu/ouderbetrokkenheid.

