
Ik heb niet al mijn kinderen in mijn account, hoe koppel ik mijn andere 
kinderen? 
De school kan je uitnodigen om je andere kinderen toe te voegen in je account. 
Ontbreken er kinderen en heb je geen uitnodiging ontvangen? Vraag dan even aan de 
groepsleerkracht of beheerder op school (Olga) om je uit te nodigen. Je ontvangt van de school een 
uitnodiging per email met daarop een koppelcode. Zie ook de volgende vragen! 
 

Ik heb een koppelcode ontvangen, wat moet ik nu doen? 
De koppelcode kun je gebruiken om een account te maken of als je al een account hebt om een extra 
leerling aan je account te koppelen. 
 Heb je de koppelcode ontvangen in je e-mail? Lees dan verder hier  
 Heb je de koppelcode ontvangen per brief? Lees dan de verder hier 
 

Hoe kan ik rol toevoegen aan een bestaand account? 
Als je al een account hebt binnen Social Schools ga je als je bent ingelogd naar je profiel rechtsboven 
en kies je voor 'rol toevoegen' 
  

 
Waarna je de koppelcode kunt toevoegen 

 
 



Ik heb de koppelcode ontvangen in mijn e-mail 
Om de koppelcode te gebruiken klik je op de link "koppelcode gebruiken" in de mail: 
 

 
Was je al ingelogd op Social Schools? Dan hoef je alleen nog te bevestigen dat je deze rol aan je 
account wilt koppelen. 
 
Was je niet ingelogd? Dan kom je vervolgens op een pagina waarop je twee keuzes krijgt: 

1. Inloggen - gebruik deze optie als je al een account op Social Schools hebt en de rol wilt toevoegen 
aan je bestaande account. Na het inloggen kun je bevestigen dat je de rol aan je bestaande 
account wilt koppelen. Is het een nieuwe rol op een nieuwe school? Dan wordt je gevraagd om je 
profiel voor de nieuwe rol aan te vullen. 

2. Maak account - gebruik deze optie als je nog geen Social Schools account hebt. 
 

 
 
Maak account 
Heb je gekozen voor "Maak account", dan kun je in de volgende stappen je account aanmaken: 



 
 
Kies na het invullen van het formulier "Maak account aan". Je ontvangt nu een bevestigingsmail. 
Klik in de bevestigingsmail op de knop "Account activeren".  
 

 
 
Top! Je hebt je account aangemaakt! 
  



Ik heb koppelcode ontvangen per brief 
 
Van school ontvang je een koppelcode om je zoon/dochter toe te kunnen voegen aan je Social 
Schools account, of om je medewerkers account te activeren.  
 
Nieuw account 
Als je nog geen account hebt binnen Social Schools, kan je die heel makkelijk aanmaken. 
Ga naar app.socialschools.eu/register 
Vul in het volgende scherm de koppelcode in die je van school hebt ontvangen 
 
 

 
 
A.d.h.v. de koppelcode wordt bepaald welke rol je binnen Social Schools krijgt. Dit kan zijn: 
een medewerker, een ouder/verzorger of een leerling. 
 
In dit voorbeeld is een koppelcode van een ouder toegevoegd: 
 

 
 
Hierna dien je je account aan te maken 

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/app.socialschools.eu/register


 
 
Kies na het invullen van het formulier "Maak account aan". Je ontvangt nu een bevestigingsmail. 
Klik in de bevestigingsmail op de knop "Account activeren".  
 

 
  
 
 


