Schoolloket – instructie ouders

1. U ontvangt een e-mail van school. Hierin staat een link. Als u op deze link klikt komt u vanzelf
op de website van Schoolloket terecht.

Klik op deze link

2. Als eerste stelt u een door uzelf te bepalen wachtwoord in. Na het klikken op de link in de email ziet u onderstaand scherm. U voert twee keer hetzelfde wachtwoord in. Klik vervolgens
op Verstuur.

Vul twee maal hetzelfde
wachtwoord in

Klik daarna op Verstuur

3. Het volgende scherm verschijnt. Uw wachtwoord is ingesteld. Bewaar dit wachtwoord goed, u
heeft het nodig elke keer dat u inlogt in Schoolloket. Sluit het venster door op de X te klikken.

Sluit het venster
door hier te klikken

4. Nu komt u in het inlogscherm. Als inlognaam vult u uw e-mailadres in. Bij het wachtwoord vult
u het wachtwoord in dat u zojuist heeft ingevoerd.

Inlognaam is uw e-mailadres
Gebruik het wachtwoord dat
u net heeft aangemaakt

Klik vervolgens op Inloggen

5. U komt in het beginscherm. In dit scherm vindt u informatie over Schoolloket.

6. Klik op Artikelen. U ziet nu het volgende scherm.

Naam leerling

Hier vindt u de naam/namen van
de leerling(en) waarvoor u kunt
betalen
In dit blok vindt u de gegevens van uzelf
(ouder/verzorger)

Hier ziet u de artikelen waarvoor u kunt
betalen

7. Klik op betalen

Naam leerling

Klik hier

Of klik hier

8. Kies vervolgens in hoeveel termijnen u wilt betalen

Klik hier

9. U kunt er nu voor kiezen om het hele bedrag in 1 keer te betalen of in meerdere termijnen.
Als u voor meerdere termijnen kiest, dan wordt het bedrag van het artikel over het aantal
termijnen verdeeld.

10. Als u het aantal termijnen heeft gekozen: klik op Naar de kassa.

Klik op Naar de
kassa

11. U ziet nu het te betalen bedrag. Als u voor betaling van het hele bedrag in 1 keer heeft
gekozen dan is dit het hele bedrag. Als u voor meerdere termijnen heeft gekozen, dan betaalt
u de eerste termijn.

12. Accepteer de algemene voorwaarden en kies de betaalmethode. Klik tenslotte op Afrekenen.

Geef aan dat u akkoord
gaat met de algemene
voorwaarden
De algemene voorwaarden
kunt u lezen door hier te
klikken

Kies vervolgens de
betaalmethode: Ideal of op
Rekening
Klik op afrekenen

13. Als u kiest voor betalen op rekening dan verschijnt onderin het volgende scherm. De rekening wordt
naar uw e-mailadres gestuurd. U kunt de rekening dan zelf betalen.

14. Als u kiest voor Ideal, dan ziet u het volgende scherm. U kiest uw bank en klikt vervolgens op
akkoord. Hierna volgt u de instructies in het scherm om te betalen (dit is per bank
verschillend).

15. Als het betaalproces in Ideal is gelukt, dan heeft u betaald. U komt terug in Schoolloket. U
kunt dan eventueel andere artikelen betalen.

