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Handleiding ouderportaal 
 

In dit document wordt beschreven hoe u ervoor kunt zorgen dat u gebruik kunt maken van het 

ouderportaal en welke gegevens u in versie 1.0 van het ouderportaal kunt vinden. Mochten er zich 

problemen voordoen dan kunt u contact opnemen met de mentor van de leerling. 
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Uw account 
Om in te kunnen loggen heeft u een Microsoftaccount/e-mailadres nodig. Microsoft e-mailadressen 

zijn te herkennen aan de volgende kenmerken; @hotmail.com, @live.nl/com of @outlook.com. U 

kunt dan direct inloggen in het ouderportaal. Heeft u een e-mailadres dat niet eindigt op 

@hotmail.com, @live.nl/com of @outlook.com dan kunt/moet u een Microsoftaccount aanmaken of 

eenmalig uw eigen e-mailadres en wachtwoord koppelen aan een Microsoftaccount. U kunt dan met 

uw eigen e-mailadres en wachtwoord inloggen in het ouderportaal. Dit is noodzakelijk omdat we 

gebruik maken van de Microsoft Office 365 omgeving van De Berkenschutse. 

 

Hoe koppelt u uw eigen e-mailadres en wachtwoord aan een Microsoftaccount 
U gaat in een webbrowser naar https://account.microsoft.com .  

https://account.microsoft.com/
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Klik dan op de knop [Account maken] (Figuur 1.)

 

Figuur 1 

Vul dan in het vak [iemand@example.com] uw eigen e-mailadres in. Vul dan in het vak [Maak een 

wachtwoord] uw eigen wachtwoord in. Dit wachtwoord mag hetzelfde zijn als het wachtwoord dat 

hoort bij het ingevulde e-mailadres. In verband met de privacy gevoelige informatie die in het 

ouderportaal staat is het te adviseren een apart wachtwoord te kiezen. Klik dan op [Volgende]. 

(Figuur 2) 

 

Figuur 2 

Het volgende scherm wat u dan krijgt vraagt u om een code in te voeren. Deze code is naar het e-

mailadres gestuurd wat u heeft ingevuld. In het scherm van figuur 3 invoert u de code in, in het vak 

[Code invoeren] en dan klikt u op [Volgende]. 

mailto:iemand@example.com
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Figuur 3 

Het volgende scherm dat u krijgt is dat u bent ingelogd in uw Microsoftaccount (Figuur 4). Het proces 

van het koppelen van uw eigen e-mailadres en bijbehorende wachtwoord is succesvol afgerond. U 

kunt nu uitloggen uit uw Microsoftaccount door met uw muis rechtsboven op uw naam te gaan staan 

en dan vervolgens op [Afmelden] te klikken. U kunt nu met uw eigen e-mailadres en wachtwoord 

inloggen in het ouderportaal van De Berkenschutse. 

 

Figuur 4 
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Ouderportaal 

Inloggen 
Om in te kunnen loggen in het Ouderportaal van De Berkenschutse gaat u naar de volgende 

webpagina. https://berkenschutse.sharepoint.com/sites/ouderportaal u krijgt dan onderstaand 

scherm te zien (Figuur 5). Om het adres van de webpagina niet steeds in te moeten typen kunt u het 

natuurlijk toevoegen aan uw favorieten.

 

Figuur 5 

U vult dan in het vak [E-mailadres of telefoonnummer] uw e-mailadres in. Als u dan uw wachtwoord 

wilt invullen wordt u omgeleid naar de aanmeldingspagina van uw Microsoftaccount. U kunt dan 

vervolgens in het vak [Wachtwoord] uw wachtwoord invullen en dan klikken op [Aanmelden]. U 

komt dan op de startpagina van uw ouderportaal. (Figuur6) 

 

Figuur 6 

https://berkenschutse.sharepoint.com/sites/ouderportaal
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Als u meerdere kinderen op De Berkenschutse heeft kunt u hier de keuze maken. Door op de blauwe 

link achter de naam te klikken komt u in het ouderportaal van de gekozen leerling. (Figuur7)

 

Figuur 7 

Automatisch op de hoogte gehouden worden bij wijzigingen (eenmalig). 
Er is een mogelijkheid om een e-mail te ontvangen als er een wijziging is in het door u geopende 

ouderportaal. Dit moet u eenmalig zelf instellen en kunt u als volgt doen. Onder in het scherm staat 

de tekst [Waarschuw mij]. Als u daarop klikt krijgt u een nieuw scherm waarin u enige instellingen 

kunt maken. De naam van de waarschuwing kunt u bijvoorbeeld veranderen in “Berkenschutse 

ouderportaal”. U kunt dan meteen aan het onderwerp, in uw eigen inbox, zien waar het over gaat. 

De aflevermethode blijft ongewijzigd anders wordt de e-mail niet verstuurd. Het type wijzigingen 

kunt u naar believen aanpassen in;  

1. Nieuwe items in het zoekresultaat. (betekend er is iets nieuws geplaatst) 

2. Bestaande items zijn gewijzigd. (betekend er is iets bestaands gewijzigd) 

3. Alle wijzigingen.  ( betekend er is iets nieuws geplaatst en/of er is iets bestaands gewijzigd) 

Advies is te kiezen voor optie 3 

Dan kunt u nog aangeven wanneer er waarschuwingen moeten worden verzonden. Hier is de keuze 

mogelijk tussen en  

1. dagelijkse samenvatting verzenden 

2. een wekelijkse samenvatting verzenden.  

Advies is te kiezen voor een dagelijkse samenvatting zodat u geen belangrijke korte termijn 

berichten mist. 

Als u deze keuzes heeft gemaakt klikt u op [OK]. (Figuur 8) 
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P.S. De gemaakte keuze is op een later moment weer aan te passen.

 
Figuur 8 

Startscherm 
In het start scherm (Figuur 7) staat een samenvatting van een aantal zaken. Deze zaken zijn ook 

middels het menu aan de linkerzijde in een uitgebreider overzicht te benaderen. Wat ziet u in het 

startscherm 

 Snel naar. Hier staat de knop om snel weer naar het keuze scherm (Figuur 6) te kunnen gaan 

en koppelingen waarvan De Berkenschutse denkt dat deze in hogere mate interessant voor u 

kunnen zijn. 

 Leerlinggegevens. Hier staan gegevens van de leerling zoals  

o Roepnaam, voorletters, nationaliteit en gezindte.  

o Geboortedatum/plaats 

o Bezoekadres 

o E-mailadres indien bekend 

o Telefoonnummer indien bekend. 

 Documenten. Hier staan de laatst geplaatste documenten in chronologische volgorde. 

 Berkenschutse schoolagenda. Hier staat informatie voor alle leerlingen.  

Documenten 
In het scherm documenten (Figuur 9) staan alleen de documenten welke door de mentor van de 

leerling zijn geplaatst. Hier staan niet meer de documenten welke voor de gehele klas of de gehele 

school gelden. De documenten voor de gehele klas of de gehele school kunt u vinden door in het 

startscherm (Figuur 6) te klikken op [Groepsdocumenten] of [Documenten voor alle ouders]. 
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Figuur 9 

Leerling gegevens 
In het scherm leerling gegevens staan dezelfde gegevens als in het startscherm uitgebreid met de 

gegevens van de ouders/verzorgers van de leerling. Onderin ieder blok staan een aantal iconen waar 

andere informatie achter zit. (Figuur 10) 

 Leerling informatie. Hier staan gegevens van de leerling zoals  

o Volledige naam 

o Roepnaam, voorletters, nationaliteit en gezindte.  

o Geboortedatum/plaats 

o Bezoekadres 

o E-mailadres indien bekend 

o Telefoonnummer indien bekend. 

 Verzorgers 

o Naam 

o Adres indien bekend 

o E-mailadres indien bekend 

o Telefoonnummer indien bekend 

 

 

 
Figuur 10 
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Interessante links 
In het scherm interessante links staan verschillende snelkoppelingen naar websites welke met het 

onderwijs voor de leerlingen van De Berkenschutse te maken hebben. (Figuur 11) 

 

Figuur 11 

Berkenschutse schoolagenda 
In dit scherm staat de maandweergave van de kalender voor heel De Berkenschutse. U kunt zelf 

selecteren welke maand u wilt zien. Het gaat dan om bijvoorbeeld vakanties, studiedagen, speciale 

vieringen e.d. (figuur 12) 

 

Figuur 12 

Contactformulier 
Middels het contactformulier kunt u eenvoudig een e-mail sturen naar de mentor van de leerling. 

Alle velden in het contactformulier zijn verplicht om in te vullen anders wordt de e-mail niet 

verstuurd. Boven in het contact formulier staat de naam van de mentor en zijn/haar e-mailadres. U 

kunt dit e-mailadres ook gebruiken om met uw eigen e-mailprogramma te e-mailen met hem/haar. 
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(figuur 13)

 

Figuur 13 

Afmelden 
Als u klaar bent in het ouderportaal is het belangrijk dat er op de juiste manier wordt afgemeld. 

Hierdoor voorkomt u dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot gegevens die in het ouderportaal 

zijn opgenomen. Afmelden doet u door rechtsboven in het venster op het Berkenschutse blaadje te 

klikken en dan op [Afmelden] te klikken. (Figuur 14)

 

Figuur 14 
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