
Bijlage 1 Aanmelden bij Social Schools 

 

In 2020 zijn we gestart met de app van Social Schools. De app  is een gesloten community.  Alleen 

ouders van ingeschreven leerlingen wordt toegang verleend. Communicatie is anno 2020 heel divers. 

Door een app voor onze communicatie te gebruiken voorkomen we dat deze versnipperd raakt (in e-

mails).   

Alle nieuwtjes, groepsberichten, belangrijke data e.d. worden via de app met u gedeeld. Ook de 

absentiemeldingen, verlofaanvragen en het plannen van de rapportgesprekken kunt u via deze app 

doen. De app is het primaire communicatiemiddel. Het is dus heel belangrijk dat u een account 

aanmaakt en de app download op uw smartphone of tablet. (met een account kunt u overigens ook 

op een computer inloggen).  

En nu? 

1. U ontvangt van Social Schools (onze partner) een e-mail met een koppelcode. Door op “Code 

gebruiken” te klikken kunt u een account aanmaken. (soms komt de mail in ‘Spam’ terecht) 

 

 

 

2. Kies voor: ‘Maak account’ U vult uw naam en emailadres in en maakt een wachtwoord aan.  

3. Klik dan op “maak account aan”. 

4. U ontvangt van Social Schools een e-mail, waarin u het account moet activeren. 

5. U kunt nu inloggen door nogmaals uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren. 

6. U komt op uw account en profiel en kunt desgewenst uw persoonlijke gegevens aanvullen . 

7. U kunt vervolgens op uw telefoon de app “Social Schools 3.0”.installeren.  

8. Met de inloggegevens van uw account kunt u nu inloggen op de app.  

9. U bent klaar om de app te gaan gebruiken.  

10. Heeft u meer kinderen bij ons op school? U krijgt voor elk kind een unieke koppelcode. Klik 

ook bij uw andere kinderen  op: ‘koppelcode gebruiken’ U kiest daarna niet voor: ‘Maak 

account’, maar voor ‘inloggen’ bij bestaande account. Hier kunt u uw andere kinderen aan uw 

account koppelen. 

Heeft u vragen? De helpdesk van Social Schools is super. U wordt razendsnel geholpen. 

Heeft u nog vragen voor ons, neemt u gerust contact op.  

 

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl

