Stappenplan ouderportaal
VOORAF
1

Het team informeren
Je informeert het team dat de school met het ouderportaal gaat werken en maakt samen met hen afspraken
over de werkwijze die je hanteert.

2

Ouders informeren
Enkele weken voordat je het ouderportaal in gebruik neemt informeer je ouders dat de school met SchoolWapps gaat werken en dat zij hiervoor een brief krijgen waarmee ze een eigen account aan moeten maken.
Om het je makkelijk te maken hebben we een voorbeeldbrief opgesteld die je als leidraad kunt gebruiken.
Download de voorbeeldbrief

INRICHTING
3

Leerlingen en groepen importeren
Importeer de leerlingen en groepen vanuit het LAS van de school. De leerlingen worden automatisch aan de
juiste groep gekoppeld. Na de import controleer je of de juiste groepen zijn aangemaakt.

4

Teamleden toegang verlenen tot het ouderportaal
Maak gebruikers aan voor alle teamleden, geef de ze de juiste rol en koppel de juiste groep aan de leerkrachten.

TRAINING & TESTEN
5

Training
Om succesvol met het ouderportaal te kunnen werken raden we je aan om een training te volgen. Eén van
onze ervaren productspecialisten kan je helpen met het inrichten en implementeren van het ouderportaal.
Aanvullend kun je zelf een instructie organiseren voor het team waarin je uitlegt hoe zij met ouders kunnen
communiceren. Indien gewenst kunnen wij ook deze instructie voor je verzorgen.
Neem hiervoor contact met ons op via verkoop@schoolwapps.nl of bel naar 074 240 46 06.

6

Testen
Wij raden je aan om voordat je de ouders uitnodigt een periode ‘proef te draaien’ zodat het team ervaring met
het gebruik van het ouderportaal kan opdoen.

AAN DE SLAG
7

Ouders uitnodigen
Je bepaalt zelf wanneer je het ouderportaal in gebruikt neemt en ouders toegang verschaft. Hiervoor
draai je voor alle ouders ouderbrieven uit met een unieke code per kind. De brief geef je mee aan
de leerlingen. Ouders maken met behulp van de brief een account aan waarmee ze kunnen inloggen.

CENTRALE INFORMATIE
Op onze website hebben we alle relevante informatie bij elkaar gezet.
Kijk hiervoor op https://www.schoolwapps.nl/support-instructies/downloads

