Hét communicatieplatform
voor scholen en ouders
Uw school nodigt u uit om een account te maken op Schoudercom.nl. Wat zijn de voordelen?
• Al uw schoolcommunicatie voortaan overzichtelijk bij elkaar;
• Gemakkelijk een bericht sturen naar de leerkracht of een ouder;
• Diverse communicatiemogelijkheden voor de school, zoals berichten, uitnodigingen, polls
en enquêtes en planning 10-minuten gesprekken;
• Jaarkalender die tevens als persoonlijke agenda fungeert.
Meer informatie kunt u vinden op www.schoudercom.nl.

Account aanmaken
Elke ouder ontvangt een uitnodigingsemail van Schoudercom.nl met daarin een link. Via deze link
kunt u uw eigen account aanmaken en uw persoonlijke gegevens invullen. U kunt daarbij zelf
aangeven wie uw gegevens mogen inzien.
1. Klik de link Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan in de uitnodigingsemail om uw
gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.
2. Vervolgens kunt u aangeven van welk(e) kind(eren) u ouder/verzorger bent. Indien de
school dit ingesteld heeft moet uw selectie door schoolmedewerkers bevestigd worden.
3. Daarna komt u in Mijn gegevens. Hier kunt u uw persoonlijke gegevens invullen en
aangeven wie deze mogen inzien, en vervolgens opslaan.
4. Door op Bewerken onder uw kind of partner te klikken kunt u de gegevens van uw
gezinsleden aanvullen.
5. Tip: zet de OVERZICHT pagina bij uw favorieten en/of download de App (Google Play
Store en Apple App Store).

Gebruik maken van Schoudercom.nl
Op de Overzicht tab heeft u een overzicht van onder andere ontvangen berichten, uw agenda, de
kalender, de groep van uw kind(eren), nieuwsberichten en polls. Het tabblad Postvak geeft
toegang tot al uw verstuurde en ontvangen berichten, bijvoorbeeld om deze te archiveren.
Op diverse plekken staan vraagtekens
onderwerp te krijgen.

, klik hierop om meer informatie over het betreffende

Vragen?
Sommige vragen zijn al beantwoord in de sectie veel gestelde vragen. Indien u nog vragen heeft
kunt u deze stellen via de oranje Feedback knop rechtsonderaan wanneer u ingelogd bent in
Schoudercom.nl of door een email te sturen naar support@schoudercom.nl.

