Beste ouder(s), verzorger(s),
In dit document vindt u een aantal korte instructies om u te helpen bij uw start met SchouderCom.

Account aanmaken

Iedere ouder ontvangt een uitnodigingsmail van SchouderCom. Dit ontvangt u op het e-mailadres dat bij uw
school bekend is. In de uitnodigingsmail vindt u een link waarmee u een eigen account kunt aanmaken. U
vult zelf uw persoonlijke gegevens in en geeft aan wie deze gegevens mag zien. Het aanmaken van een
SchouderCom-account gaat als volgt:
1. Open de uitnodigingsmail (zie Afbeelding 1) en klik op de link “Maak een gebruikersnaam en
wachtwoord aan”.
2. U komt in het registratiescherm voor nieuwe ouders/verzorgers terecht. Voer hier uw basisgegevens
en gebruikersnaam in en maak een wachtwoord aan.
3. Vervolgens geeft u aan voor welk(e) kind(eren) u de ouder/verzorger bent. Na opslaan zal dit door de
schoolmedewerkers eerst bevestigd moeten worden, voordat u verder kunt.
4. Zodra een schoolmedewerker uw koppeling heeft bevestigd, ontvangt u hiervan bericht. Via de
toegevoegde link komt u eenvoudig op de schoolpagina terecht waar u kunt inloggen.
5. Bij de eerste keer inloggen komt u in uw persoonlijke gegevens terecht. U kunt hier uw gegevens
aanpassen en aangeven voor wie deze zichtbaar zijn. Later kunt u onder “Mijn gegevens” eventueel
ook de gegevens van uw gezinsleden aanvullen.
6. Na het aanvullen van uw account, kunt u de App op uw mobiel of tablet downloaden.

Afbeelding 1: Uitnodigingsmail SchouderCom

Gebruik maken van SchouderCom

U kunt zowel via de desktop als via de App gebruik maken van SchouderCom. Op diverse plekken binnen het
platform staan vraagtekens. Als u hierop klikt, verschijnt een pop-up venster met informatie over het
desbetreffende onderwerp. Hieronder volgt een korte uitleg over hoe u de meest gebruikte onderdelen via
de App gebruikt.
De App biedt onder andere deze mogelijkheden
1.
2.
3.
4.
5.

Instellingen voor notificaties aanpassen
Bericht naar leerkracht sturen
Bericht met vragenlijst beantwoorden
Synchroniseren van schoolkalender
Schooldocumenten

6. Schoolnieuws bekijken

1. Instellingen voor notificaties aanpassen

In de App geeft u zelf aan waarvoor u notificaties wilt ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan een bericht bij een
nieuwe blogbijdrage. Hiermee bepaalt u zelf wanneer en hoe SchouderCom u berichten stuurt.
U stelt dit als volgt in:
1.
2.
3.
4.
5.

Open de App en navigeer naar “Meer” (zie Afbeelding 2);
Kies onder Systeem voor de optie “Instellingen” (zie Afbeelding 3);
Kies vervolgens “Notificaties” (zie Afbeelding 4);
Klik bovenaan op de link “Notificaties aanpassen”;
Kies de gewenste instellingen en klik onderaan op “Opslaan” .

Afbeelding 2: Menu onder Meer

Afbeelding 3: Instellingen

Afbeelding 4: Notificaties

menu

2. Bericht naar leerkracht versturen

U kunt als ouder eenvoudig via de App een bericht aan de leerkracht van uw kind sturen. U doet dit als
volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open de App en navigeer naar “Groepen” ;
Selecteer de groep van de leerkracht die u wilt bereiken ;
Klik op de gebruikerstegel van de leerkracht die u een bericht wilt sturen ;
Klik vervolgens onderaan het scherm op “Bericht...” en kies de gewenste optie ;
Vervolgens kunt u het bericht schrijven en versturen.
NB: u kunt ook een bericht aan de mailbox van een groep sturen, zodat alle leerkrachten van die
groep de mail ontvangen.

3. Bericht met vragenlijst beantwoorden

Soms ontvangt u als ouder een SchouderCom bericht met hieraan een vragenlijst van de leerkracht. U kunt
als volgt antwoorden op de vragenlijst:
1. Open de App en navigeer naar “Postvak” (zie Afbeelding 5);
2. Open het bericht waaraan de vragenlijst hangt (zie Afbeelding 6);
3. Beantwoord de vragen en kies voor “Versturen”. De leerkracht krijgt ontvangt uw antwoord (zie
Afbeelding 7);
4. Wilt u later uw optie wijzigen? Dat kan alleen nog voor de deadline. Via “Antwoordopties” kunt u in
het bericht uw reactie wijzigen of intrekken.

Afbeelding 5: Postvak met bericht

Afbeelding 6: Bericht met vragenlijst

Afbeelding 7: Invullen vragenlijst

4. Synchroniseren van schoolkalender

Via de App kunt u ook de schoolkalender synchroniseren met de persoonlijke agenda op uw smartphone of
tablet. Het verschilt per besturingssysteem welke stappen u hiervoor moet doorlopen:
1.
2.
3.
4.

Open de App en navigeer naar “Meer” (zie Afbeelding 8);
Kies onder Systeem voor de optie “Instellingen” (zie Afbeelding 9);
Kies vervolgens “Agenda instellingen”;
Klik op “Mijn kalender instellingen wijzigen” (zie Afbeelding 10) en vervolgens op “Privé-link
aanmaken” (zie Afbeelding 11). Er wordt vervolgens een link aangemaakt;
5. Met behulp van deze link (zie Afbeelding 12), kunt u uw SchouderCom-agenda synchroniseren.
Meer informatie over hoe u dit doet, vindt u onder de aanvullende links binnen de App.

Afbeelding 8: Meer menu plaats

Afbeelding 9: Instellingen menu

Afbeelding 11: Privé-link aanmaken

Afbeelding 12: Link naar agenda

Afbeelding 10: Agenda instellingen

5.Schooldocumenten
Via de SchouderCom App kunt u ook diverse documenten die de school op SchouderCom heeft gezet
bekijken. U doet dit als volgt:
1.
2.
3.
4.

Open de App en navigeer naar “Meer”
Kies onder Functies voor de optie “Documenten”;
Kies vervolgens de juiste Jaargroep, één van de voor u beschikbare mappen of een los document;
Klik op het bestand om deze te openen.

6. Schoolnieuws bekijken
De laatste nieuwsbrieven en recente nieuwsberichten van de school kunt u eenvoudig via de App inzien.
U doet dit als volgt:
1.
2.
3.
4.

Open de App en navigeer naar “Meer”;
Kies onder Functies voor de optie “Nieuws”;
Bovenaan vindt u de laatste nieuwsbrief.
Deze kunt u uitklappen door op de groene pijl te klikken

Wij hopen dat de app u veel gemak zal bieden. Heeft u vragen loopt u dan even binnen bij Ansje de la Croix
of Sanne van Turnhout.
Dit document is tevens digitaal beschikbaar via de website. www.leerrijk-dieren.nl, meer weten > praktisch.
Veel plezier met SchouderCom.
Met vriendelijke groet,
Het team van kindcentrum LeerRijk

