
 

Handleiding 

Account aanmaken Social Schools 

Social Schools is het ouderportal dat de school zal gebruiken voor de communicatie. Hiervoor zult u bin-

nenkort een activatiemail ontvangen. In deze handleiding leggen we uit wat u moet doen.  

Stap 1: 

U ontvangt een e-mail. Hierin staat een code. Door op ‘Code gebruiken’ te klikken 

wordt u naar de website van Social Schools verwezen.  

Heeft u meerdere kinderen op school, dan zult u deze stappen voor elke kind moeten 

herhalen.  

Stap 2: 

U krijgt vervolgens de vraag of u wilt inloggen of een nieuw account wilt maken. Klik de 

eerste keer op ‘Maak account’. 

Heeft u al een account op Social Schools (bijvoorbeeld door een oudere broer of zus, klik 

dan op ‘Inloggen’ en sla stap 3 van deze handleiding over. 

Stap 3: 

Vul uw gegevens in het volgende scherm in. Zorg er voor dat u het wacht-

woord goed onthoudt, en klik op ‘Maak account aan’. 

U krijgt nu wederom een mail (controleer daarvoor eventueel de spambox). 

Klik in deze nieuwe mail op ‘Account activeren’.  

Stap 4: 

Krijgt u een 2e koppelcode voor uw andere zoon/dochter, en heeft u al een ac-

count op Social Schools? Klik dan op ‘inloggen’. U kunt vervolgens bevestigen dat 

u uw nieuwe rol wilt koppelen aan uw bestaande account. Mogelijk gaat deze 

bevestiging al automatisch en wordt u meteen doorverwezen naar uw profiel.  

U bent nu klaar 

Uw account is nu klaar voor gebruik. Controleer voor de zekerheid of u de groepen en de 

gegevens van al uw kinderen kunt zien en of uw eigen gegevens in uw profiel de juiste 

zijn. Deze komen rechtstreeks uit de leerling administratie van de school. Kloppen deze 

gegevens niet, neem dan contact op met de administratie van de school.  

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Social Schools heeft een han-

dige ‘support’ knop waar u uw vraag kunt stellen. Eventueel kunt u 

natuurlijk ook altijd bij de school terecht.  

Download de App 


