Een soepele schoolstart
Met dit stappenplan maak je de oudercommunicatie van jouw school via SchoolWapps (versie 2.0)
klaar voor een nieuw schooljaar.
Let op: met de nieuwe MOO-koppeling wordt het nóg makkelijker
Voordat je aan de slag gaat met het onderstaande stappenplan, wijzen we je graag op onze nieuwe MOOkoppeling. Werk je met Mijn Omgeving Online (MOO) van Heutink ICT, dan raden we je aan om deze koppeling
te activeren. Als je dit doet, kun je het hele stappenplan achterwege laten. Je hoeft geen EDEXML-bestand
meer te importeren en leerkrachten, leerlingen en groepen worden automatisch gesynchroniseerd met MOO.
Dat scheelt je veel werk. Wil je deze koppeling activeren?
Neem dan contact met ons op via info@schoolwapps.nl
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Exporteer een nieuw EDEXML-bestand vanuit je LAS
Na 1 augustus kun je een EDEXML-bestand exporteren uit je Leerling Administratie Systeem (LAS).
Dit bestand dient als basis voor het nieuwe schooljaar. Bewaar het EDEXML-bestand op je computer.
Kies een plek waar je het makkelijk kunt terugvinden.
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Importeer het nieuwe EDEXML-bestand

Ga in SchoolWapps naar Beheer _> Importeren en selecteer het nieuwe EDEXML-bestand.
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Controleer de gegevens
Nadat je het EDEXML-bestand hebt geselecteerd, zie je een overzicht van alle leerkrachten, groepen en
leerlingen die zullen worden geïmporteerd.

Zie volgende pagina

Het systeem controleert automatisch of leerlingen en leerkrachten al bestaan binnen SchoolWapps.

Het systeem controleert automatisch of leerlingen en leerkrachten al bestaan binnen SchoolWapps.
Zo niet, dan wordt er een nieuwe leerling of leerkracht aangemaakt.

Zo niet, dan wordt er een nieuwe leerling of leerkracht aangemaakt.
Bestaande leerlingen: kloppen de namen?
Bij bestaande leerlingen zie je in de linkerkolom de naam van de leerling zoals die in het EDEXMLbestand is vermeld. In de rechterkolom zie je de naam van de leerling zoals die al in SchoolWapps
voorkomt. Controleer of de beide namen overeenkomen. Zo niet, dan kun je vanuit het
dropdownmenu alsnog de juiste naam opzoeken.

bestand is vermeld. In de rechterkolom zie je de naam van de leerling zoals die al in SchoolWapps
voorkomt. Controleer of de beide namen overeenkomen. Zo niet, dan kun je vanuit het dropdownvoorkomt. Controleer of de beide namen overeenkomen. Zo niet, dan kun je vanuit het dropdownmenu alsnog de juiste naam opzoeken.
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Stap 4: Importeer de gegevens
Stap 4: Importeer de gegevens
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Nieuwe ouders inlichten over SchoolWapps
Zijn er nieuwe ouders die gebruik gaan maken van SchoolWapps 2.0? Dan kun je hen een activatiecode geven
door een ouderbrief te printen. Het printen van ouderbrieven kun je doen via Beheer _> Ouderbrief genereren.
Ouders die vorig jaar ook al gebruik hebben gemaakt van SchoolWapps 2.0, kunnen dat gewoon op dezelfde
manier blijven doen. Voor hen is er geen actie vereist.
Goed om te weten
Berichten uit het voorgaande schooljaar blijven beschikbaar in de tijdlijn en berichtenbox. Ouders
kunnen deze in het nieuwe schooljaar nog steeds bekijken. Voor ouders van kinderen die van school
zijn gegaan, geldt dat zij de berichten niet meer kunnen zien.
Vragen?
Heb je nog vragen over het voorafgaande? Neem dan contact op met onze servicedesk
via 074 240 46 66, de online servicedesk of de live chat op www.heutink-ict.nl/service.

