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SchoolWapps ouderportaal 

Met het SchoolWapps ouderportaal blijft u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen 

van uw kind en de school. Maak gebruik van de SchoolApp of bekijk het ouderportaal op 

uw telefoon of tablet en ontdek een platform dat eenvoudig zorgt voor meer 

ouderbetrokkenheid.  

Instellingen 1e gebruik 
Voordat u SchoolWapps kunt gebruiken dient u zich te registeren. Hiermee wordt er voor 

u een account aangemaakt en wordt dit account gekoppeld aan uw kind. 

Ouderbrief 

Van de school ontvangt u een brief met een activatiecode en een link waarmee u een 

account kunt aanmaken. Vervolgens wordt uw account automatisch aan uw kind 

gekoppeld. Heeft u meerdere kinderen dan krijgt u per kind een brief met een unieke 

code. Op basis van één ouderbrief kunnen beide ouders en verzorgers zich registreren 

binnen SchoolWapps.  
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Account aanmaken en uw kind koppelen 

Scan de QR-code met uw telefoon of typ de link over in uw internetbrowser. De volgende 

pagina verschijnt: 
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Nieuw account registeren 

Als u nog geen inlog of account heeft klikt u de op de knop ‘registreren’ Vervolgens kunt 

u een account aanmaken en wordt het account automatisch aan uw kind gekoppeld.  

Vul in onderstaand scherm uw gegevens in en klik op de knop ‘registreren en koppelen’. 

De geboortedatum wordt gebruikt al extra beveiligingscheck. Indien de school deze 

datum niet heeft in gevuld zal deze ook niet getoond worden en hoeft u deze uiteraard 

niet in te vullen.  

 

Na enkele seconden wordt u automatisch ingelogd en komt u op uw profielpagina terecht 

waar u o.a. uw notificatievoorkeuren kunt vastleggen. 
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Kind koppelen 

Beschikt u al over een account, bijvoorbeeld omdat u meerdere kinderen heeft, dan kunt 

u na uw registratie inloggen en hoeft u alleen uw kind koppelen.  

Vul in onderstaand scherm uw gegevens in en klik op de knop ‘registreren en koppelen’. 

De geboortedatum wordt gebruikt al extra beveiligingscheck. Indien de school deze 

datum niet heeft in gevuld zal deze ook niet getoond worden en hoeft u deze uiteraard 

niet in te vullen.  

 

Na enkele seconden wordt u automatisch ingelogd en komt u op uw profielpagina terecht 

waar u o.a. uw notificatievoorkeuren kunt vastleggen. 
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Gegevens en voorkeuren aanpassen 

Op de pagina ‘mijn profiel’ kunt u uw gegevens en voorkeuren aanpassen. U kunt deze 

gegevens ook beheren via de app.  

 

Klik op ‘opslaan’ om uw wijzigingen te bewaren. 

Hier kunt u indien gewenst 

een foto (avatar) 

toevoegen. Deze verschijnt 

bij uw reacties. 

Hier kunt u uw gegevens 

aanpassen. 

Stel hier het type en de 

frequentie van de 

notificaties in. 
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Mijn school 

Op de ‘mijn school’ pagina van de school vindt u een afgeschermde omgeving waarmee 

de school met ouders communiceert.  

 

  

Hiermee filtert u de 

berichten op de tijdlijn. U 

ziet alleen de groepen 

waar u lid van bent. 

Klik op uw foto om naar 

uw profielpagina te gaan.  

Klik op een foto om te 

vergroten. 
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SchoolApp installeren 
De SchoolApp is beschikbaar voor de besturingssystemen iOS en Android en kunt u 

downloaden in de desbetreffende appstores. U zoekt in de appstore op de naam 

‘schoolwapps’.  

U herkent de app aan het volgende beeldmerk:  

 

Eerste keer opstarten 

Bij de eerste keer opstarten dient u de website van de school te koppelen aan de app. 

Geeft in het scherm de URL van de school in en klik op ‘verder’. 
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App gebruiken 

Via de navigatieknoppen op het startscherm kunt u navigeren tussen de verschillende 

onderdelen van de app. Het aantal knoppen is afhankelijk van welke opties de school 

heeft geactiveerd.  

 

  

Klik op één van de 

onderdelen om deze te 

bekijken. 

Scroll door de 

nieuwsberichten en klik om 

een item om deze te 

bekijken. 
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Klik op een foto om te 

vergroten. 

Klik hier om de foto’s op te 

slaan. 

Klik op de iconen om direct 

te bellen, mailen of naar 

de website te navigeren. 
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Scholen beheren 

Onder de knop ‘school’ voegt u de scholen die u in de app wilt gebruiken. U kunt binnen 

de app dus meerdere scholen volgen.  

 

  

Door op een school in de 

lijst te klikken wisselt u 

tussen scholen.  

Door op de drie puntjes te 

klikken kunt u inloggen of 

de school verwijderen. 

Hier voegt u een extra 

school toe. 
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Inloggen 

Om notificaties te kunnen ontvangen of de OuderPlus tijdlijn* te gebruiken dient u in de 

app in te loggen. U klikt hiervoor op de knop ‘inloggen’ en geeft uw gebruikersnaam en 

wachtwoord op dat u eerder heeft aangemaakt.  

 

 

 

  

                                           
*Beschikbaarheid van deze functionaliteit is afhankelijk van de licentie van de school.  
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Instellingen 

Via de instellingen kunt u uw gegevens aanpassen en uw voorkeuren ten aanzien van 

notificaties instellen. Zo bepaalt u zelf heel gemakkelijk hoe en met welke frequentie u 

Notificaties van de school ontvangt. 
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Notificaties ontvangen 
U ontvangt notificaties van de app via de berichtgeving van uw apparaat. Afhankelijk van 

uw apparaat kan de weergave verschillen van het voorbeeld hieronder. 

 

 

 


