
APP OUDERPORTAAL 

Hoe neem ik de app in gebruik? 

Stap 1: Download de app. 

De app is te vinden in de Google Play store onder mijnschool: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mijnschool.mijnschoolapp 

en in de apple store onder mijnschool.nl: 

https://itunes.apple.com/nl/app/mijnschool.nl/id1169449255?mt=8 

LET OP: Er is ook een App die Mijnschoolinfo heet. Dit is niet de goede App.  

Stap 2: geef de app toestemming tot de camera op je mobiel. Om de app te kunnen koppelen met je 

bestaande MijnSchool account heeft de app de camera nodig voor het scannen van een qr-code. 

Stap 3: Ga op een ander apparaat naar het inlogscherm van MijnSchool en log in op je account. Ga 

naar ‘Mijn account’ en vervolgens naar tabblad ‘App’. Daar zie je dan je eigen qr-code die je in de 

volgende stap nodig hebt.  

Ter voorbeeld: 

 

Stap 4: open de app op je telefoon en scan nu de getoonde qr-code op het tabblad App in het 

portaal. De app koppelt nu met jouw account. Na de melding ‘Koppeling geslaagd’ kom je 

automatisch op het ouderportaal van jouw school.                                                        

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mijnschool.mijnschoolapp
https://itunes.apple.com/nl/app/mijnschool.nl/id1169449255?mt=8
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Door deze koppeling met je account kun je de app gebruiken zonder te hoeven inloggen. Je kunt 

meerdere telefoons aan je MijnSchool account koppelen. 

Je bent nu klaar om de app te gebruiken! In de app vind je alle nieuws, agenda-items en fotoalbums. 

Zo blijf je nog gemakkelijker op de hoogte van wat er op jouw school speelt. 

LET OP: niet alle functionaliteit zit in de app. Kun je iets niet vinden, zoals intekenen op 

oudergesprekken? Klik in de app linksboven op Menu en kies ‘Naar het ouderportaal’. Zo kun je 

alsnog op het gewone portaal inloggen voor de rest van de functies. 

Wat doe ik als mijn telefoon kwijt is? 

In het portaal bij Mijn account kun je op het tabblad App zien welke telefoons aan jouw account 

gekoppeld zijn en de koppeling beheren. Is je telefoon kwijt of gestolen? Klik op het prullenbak icoon 

achter de telefoon om te koppeling te verbreken. De app is daarna onbruikbaar. 

Je kunt ook in de app zelf de koppeling met jouw MijnSchool account verwijderen. Klik in de app 

linksboven op de menuknop en kies ‘Ontkoppelen’. 

We wensen je heel veel plezier met de app van MijnSchool!  

 


