
Mijn School 

1.  Inloggen 
U kunt op Mijn School inloggen via een link op de website van de St. Michaëlschool. De link vindt u 

rechtsboven in de oranje menubalk. Om in te kunnen loggen dient uw account wel geactiveerd te 

zijn. 

 

2. Gebruikersnaam en wachtwoord 
Via de link “Mijn School” komt u in een inlogscherm. Uw gebruikersnaam is het emailadres dat in ons 

leerling administratie systeem staat. Uw wachtwoord heeft u in een activeringsmail ontvangen. Als u 

bent ingelogd kunt u het wachtwoord aanpassen. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u 

via de link “Wachtwoord vergeten?” een nieuw wachtwoord aanvragen. 

 

3. Startpagina 
Als u bent ingelogd komt u op de startpagina van Mijn School. Hier vindt u de laatst geplaatste 

spoedberichten, nieuws- en agenda-items en het menu.  



 

4. Mijn kinderen 
Onder “Mijn kinderen” vindt u uw kinderen. Via de knop “Leerling bekijken” kunt u de gegevens van 

uw kind(eren) bekijken. U ziet vijf tabbladen. Via de knop “Groep bekijken” kunt u ook de groep(en) 

van uw kind(eren) bekijken. 

 

4a. Persoonlijke gegevens 
In dit scherm vindt u de gegevens van uw kind zoals die bij ons in het leerling administratie systeem 

zijn opgenomen. Indien nodig kunt u hier gegevens wijzigen. Ook kunt u een foto van uw kind 

toevoegen. 



 

4b. Bereikbaarheid 
Op het tabblad “Bereikbaarheid” kunt u eventueel de contactgegevens van uw kind invoeren. Het 

gaat hier niet om uw eigen gegevens. 

 

4c. Privacy 
Op het tabblad privacy kunt u aangeven welke gegevens van uw kind zichtbaar zijn op Mijn School en 

voor wie deze gegevens zichtbaar zijn. Kiest u voor School, dan kunnen alle ouders de gegevens zien. 

Kiest u voor groep, dan zijn de gegevens alleen zichtbaar voor de ouders van de groep van uw kind. 



 

4d. Resultaten 
Dit tabblad geeft de mogelijkheid om de resultaten van uw kind met u te delen. Deze mogelijkheid is 

nog niet geactiveerd. 

 

4e. Notities 
Dit tabblad geeft de mogelijkheid om notities over uw kind met u te delen. 

 

5. Nieuws, agenda, documenten, berichten en fotoalbums 
Deze menu-items spreken voor zich. U vindt hier informatie die bestemd is voor de hele school of 

specifiek voor de groep(en) van uw kind(eren). 



6. Oudergesprekken 
Dit item geeft de leerkrachten de mogelijkheid om de ouders zelf een tijd voor het 

rapportagegesprek te laten kiezen. 

7. Groepen 
Hier kunt u alle groepen van de school bekijken. De gegevens die u te zien krijgt zijn afhankelijk van 

wat de ouders bij de privacy instellingen hebben aangegeven. 

8. Mijn account 
Onder dit menu-item vindt u 5 tabbladen.  

8a. Persoonlijke gegevens 
Op het tabblad “Persoonlijke gegevens” kunt u uw eigen gegevens bekijken en eventueel wijzigen.  

 

8b. Hetzelfde geldt voor het tabblad “Bereikbaarheid”. 

8c. Notificaties 
Op dit tabblad kunt u aangeven welke notificaties u per mail wilt ontvangen. Indien u geen 

notificaties ontvangt, kunt u alleen op de hoogte blijven door regelmatig in te loggen op Mijn School. 



 

8d. Privacy 
Op dit tabblad kunt u aangeven in hoeverre uw gegevens zichtbaar zijn op Mijn School en voor wie 

deze gegevens zichtbaar zijn. Kiest u voor School, dan kunnen alle ouders de gegevens zien. Kiest u 

voor groep, dan zijn de gegevens alleen zichtbaar voor de ouders van de groep van uw kind. 

8e. Wachtwoord 
Hier kunt u zelf uw wachtwoord aanpassen. 

 

9. Veel gestelde vragen 

Waarom ontvang ik geen activeringsmail? 
Dit kan verschillende oorzaken hebben. 

De meest voorkomende oorzaak is dat de activeringsmail terecht komt in de map met “Ongewenste 

mail”. Dit is vooral het geval bij mailadressen met de extensie @hotmail of @live. 

Het kan ook zijn dat u het mailadres dat in ons administratiesysteem staat niet meer gebruikt. 

Ook kan er in ons systeem een fout in het mailadres zitten. In alle gevallen kunt u contact opnemen 

met Rob Bekink (r.bekink@sint-michael.nl). 

 

Waarom ontvang ik geen notificaties? 
Hoogst waarschijnlijk komen de notificaties in de map met “Ongewenste mail” terecht. Als u het 

bericht in deze map opent krijgt u een melding zoals in onderstaande afbeelding. Als u aangeeft dat 

het bericht of de afzender veilig is, dan komt de mail in het vervolg in uw “Postvak IN”. 
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