Nieuwsbrief 7, 2020

Oude SchoolApp stopt per 13 April 2020.
Overstappen is slechts 2 minuten werk.
Om de beste support te kunnen geven en te garanderen in deze bijzondere tijden, hebben we besloten de oude
SchoolApp p
 er 13 April 2020 versneld uit te faseren en n
 iet zoals gepland per 1 mei 2020. De nieuwe
SchoolsUnited App is inmiddels door duizenden ouders en leerkrachten in gebruik genomen en draait uitermate
stabiel. Er zijn wat aanloopproblemen geweest met bepaalde speciale karakters maar die zijn inmiddels verholpen
en alle emoticons kunnen inmiddels naar hartelust

💖 in de tekst gebruikt worden. 💫😎😊💚.

Zie www.schoolsunited.eu/instructie om over te stappen naar de nieuwe SchoolsUnited App.
Er zal drie keer een push-notificaties naar de gebruikers van de oude App gestuurd worden om mensen eraan te
herinneren. De tekst zal luiden:
‘ De SchoolApp wordt vanaf 13 April niet meer ondersteund. Stap nu over op de SchoolsUnited App. Zie
www.schoolsunited.eu/instructie ‘

Deze push notificaties gaat verstuurd worden op 2 april, op 6 april en op 9 april.
Mensen die de app op 13 April starten krijgen de melding dat ze de nieuwe app kunnen installeren en dat
instructies te vinden zijn op www.schoolsunited.eu/instructie.
support@schoolsunited.eu voor vragen of stuur een WhatsApp naar 06-17258027. Ook ouders mogen ons 24/7
een bericht sturen. We staan klaar om jullie te ondersteunen. Uiterlijk binnen 24 uur ontvang je een reactie, ook in
het weekend.
De meeste scholen en gebruikers zijn inmiddels overgestapt, maar voor wie dat nog niet gedaan heeft:
●

Alle informatie die in de SchoolApp staat, is terug te vinden in de nieuwe SchoolsUnited App.

●

Het overstappen is slechts een paar minuten werk. Je download de nieuwe SchoolsUnited App, voegt
jezelf toe met dezelfde domeinnaam, e-mail adres en wachtwoord en je werkt probleemloos verder.

●

Op SchoolsUnited.eu/instructie vind je alle informatie voor de ouder en leerkracht om over te stappen. Het
boekje tips&workshops die je daar vindt staat vol met handige tips voor de leerkracht.

●

Op s
 upport@schoolsunited.eu staan we klaar voor je om je vragen te beantwoorden. Ook ouders kunnen
hier terecht als ze vragen hebben over de installatie.

●

app.schoolsunited.eu onder Google Chrome is de webversie van de app.
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