
Veel gestelde vragen en antwoorden 
 
Inlogprocedure 
 
U logt in op het ouderportaal van MijnSchool.  
Uw gebruikersnaam is altijd het e-mailadres zoals dat op school in de administratie bekend 
is.  
Uw wachtwoord heeft u zelf kunnen kiezen. Vanuit de school ontvangt u eenmalig op het 
door u opgegeven e-mailadres een link om uw wachtwoord in te stellen. 
 
Zitten uw kinderen net op school en heeft u nog geen link ontvangen van school om in 
te kunnen loggen in het ouderportaal?  
Stuur dan een mail naar anton.silvius@ambionholding.nl dan krijgt u deze z.s.m. 
toegestuurd. 
 
MijnSchool is geschikt voor verschillende apparaten, zoals de laptop, tablet en de 
smartphone en heeft naast het portaal ook een app voor iOS en Android telefoons om op de 
hoogte te blijven van het schoolnieuws. Voor het koppelen heeft u een QR-code nodig die u 
in  uw eigen account van het ouderportaal kunt vinden. Kijk onderaan deze pagina om de 
instructie voor het installeren van de app te downloaden. 
Heeft u vragen over het ouderportaal? Neemt u dan gerust contact op met school. 
 
Probleem? Lees hieronder wat u kunt doen. 
 
Wachtwoord vergeten 
Klik op 'activeren ouderportaal' en klik op 'nieuw wachtwoord aanvragen'. 
Vul het e-mailadres in, waarop u ook mails van school ontvangt. 
U ontvangt daar dan gelijk een nieuw, tijdelijk, wachtwoord. 
Nadat u bent ingelogd, kunt u dit tijdelijke wachtwoord wijzigen in uw eigen wachtwoord, door 
rechtsboven op uw naam te klikken en daarna bij Mijn Account > Wachtwoord een nieuwe in 
te stellen. 
 
Nieuw e-mailadres gekregen 
Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam bij het inloggen bij MijnSchool. Wanneer u een nieuw 
e-mailadres doorgeeft, zult u wel gelijk alle berichten en mails op uw nieuwe e-mailadres 
ontvangen, maar het oude e-mailadres blijft uw gebruikersnaam bij MijnSchool. Wilt u dat uw 
nieuwe e-mailadres ook uw nieuwe gebruikersnaam wordt, stuur dan een mail 
naar anton.silvius@ambionholding.nl. De school moet dit nl. voor u wijzigen. 
 
De app heeft niet alle functies 
Dat klopt. De app-functie is beperkter dan wanneer u het ouderportaal op computer of laptop 
opent. De app is echter ook volop in ontwikkeling. Voor het installeren van de app op uw 
telefoon, download onderaan deze pagina de instructie.  
 
Geen mail met activatielink ontvangen 
Controleer uw spamfolder (en eventueel andere inboxen van het emailaccount). Doe dit op 
een vaste computer/laptop: op telefoons wordt de spamfolder soms niet (volledig) getoond.  
Als de activatiemail daartussen staat, kunt u de email/afzender aanmerken als 'niet 
ongewenst/veilig'. 
Zit de mail niet in uw spam, neem dan noreply@mijnschool.nl op als veilige afzender in het 
emailaccount. Hoe dit moet verschilt per provider. Kijk op de 
website http://veiligeafzender.nl/ voor de betreffende provider.  
Als voorbeeld hoe dit moet in Hotmail (met name Hotmailadressen hebben hier nl. last van): 
- login op het account 
- klik rechtsboven op het tandwieltje en dan naar Opties 



- klik onder het kopje 'Ongewenste email voorkomen' op 'Veilige en geblokkeerde afzenders' 
- klik vervolgens op 'Veilige afzenders' 
- vul daar het emailadres noreply@mijnschool.nl in en klik 'Aan lijst toevoegen' 
 
Als u bovenstaande heeft gedaan, kunt u een mail sturen 
naar anton.silvius@ambionholding.nl om een nieuwe activeringsmail te ontvangen. 
 
U kunt wel inloggen, maar ontvangt geen notificatiemails 
Zie het antwoord op de vraag hierboven 'geen mail met activatielink ontvangen'. 
U moet dan het afzenderadres, noreply@mijnschool.nl, als veilige afzender opnemen.  
Met name de Hotmailadressen hebben hier last van. 
 
Staat uw vraag hier niet bij en heeft u wel een probleem met het ouderportaal, stuur dan een 
mail met de omschrijving van het probleem naar anton.silvius@ambionholding.nl. 
We proberen u dan z.s.m. te helpen. 
 


