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SchoolApp v5 nu als Beta versie te dowloaden ! 
(alleen voor bestaande gebruikers mogelijk) 

  
Vanaf heden is de nieuwe SchoolApp te downloaden uit de App Store en 
Google Play Store. Beide bedrijven hebben een net iets andere procedure 
voor het uitproberen van apps. 

 
Stap 1: Installeer testflight 
In de App Store van Apple vind je de app van Apple genaamd 
‘testflight’. Installeer als allereerste deze app. 
 
Stap 2: Klik op de vroege toegang link 
Ga naar www.schoolsunited.eu/applebeta. Daar vind je een uitnodigingslink. 
Klik daarop en volg de instructies, de app wordt dan geïnstalleerd. Na het 
installeren kom je in het account scherm en kun je bij ‘school toevoegen’ jezelf 
toevoegen. Het e-mailadres en het wachtwoord waarmee je toegang hebt tot 
de website moet je daar invullen. Daarna kom je terug bij het startscherm van 
de SchoolApp zoals je hiernaast ziet.  
Je hebt de nieuwe SchoolApp en de ‘oude’ SchoolApp nu beiden op je device 
staan. Je kunt daar logischerwijs tussen schakelen.  

 
 
 
 
Stap 1: Klik op de vroege toegang link 
Gan naar www.schoolsunited/androidbeta. Daar vind 
je de uitnodigingslink om deel te nemen aan het beta 
programma. Klik op het logo. Volg de instructies. Het 
kan een aantal uren duren, tot maximaal 24 uur, dat 
de app wordt vervangen door SchoolApp beta.  
 
Stap 2: installeer de Beta SchoolApp  
Bij Google wordt de huidige app vervangen door de nieuwe app. Je moet je 
opnieuw registreren onder accounts in de app met je e-mailadres en 
wachtwoord waarmee je ook toegang hebt tot de website.  Daarna kom je 
terug bij het startscherm van de SchoolApp zoals je hiernaast ziet.   
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Een nieuwe school toevoegen 
Als je de nieuw SchoolApp hebt opgestart, dan zie je het volgende scherm: 

 
Wat je nodig hebt: 
 
1. Domeinnaam van de school; 
2. E-mailadres waarmee je als beheerder, 
leerkracht of ouder toegang hebt tot de website 
of het ouderportaal; 
3. Het wachtwoord waarmee je inlogt op de 
website of het ouderportaal.  
 
 
 
 
 
 

Feedback op de nieuwe SchoolApp 
De nieuwe SchoolApp is uitvoerig getest op zowel Apple als Android devices. Desondanks, als je een bug(je) 
tegenkomt horen we dat graag via support@schoolsunited.eu. Kom je geen bugs tegen en vind je de app fijn in 
gebruik, dan mag je dat natuurlijk ook melden! Zoals we het nu inschatten kunnen we over een week, maandag 3 
februari, de definitieve versie uitrollen.  Dan krijgen alle gebruikers toegang tot de app. Daarover zal de 
volgendenieuwsbrief gaan. 
 
Instructievideo’s 
Bij de uitrol naar alle gebuikers zullen de instructievideo’s gereed zijn. Als je wilt kun je alvast een kijkje nemen op 
www.schoolsunited.eu/instructievideo. Dit onderdeel is momenteel nog onder constructie. 

 
 

- einde nieuwsbrief - 
 

wil je je afmelden voor de nieuwsbrief, ga naar www.schoolsunited.eu/afmelden 
wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief, ga naar www.schoolsunited.eu/aanmelden 

 
www.schoolsunited.eu support@schoolsunited.eu wijzigingen voorbehouden 
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