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Beste ouder 

 

In deze handleiding vindt u alle stappen waarmee u op een eenvoudige manier 
uw zoon/ dochter aan uw al bestaand Schoolware account toevoegt.  

 Merk op dat u hiervoor een koppelcode voor uw zoon/ dochter nodig hebt. Deze kan 
opgevraagd worden bij het leerlingensecretariaat van de campus. 
 

1) Ga naar de Schoolware voor ouders pagina via www.sintpaulus.eu en 
kies rechts bovenaan voor “Login”. 

 

2) Kies vervolgens voor “Schoolware ouders”, (u kan dit vinden in de 
middelste kolom bedoeld voor “Ouders”). 

 

http://www.sintpaulus.eu/
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3) Het Schoolware aanmeldvenster verschijnt. 

 

 

4) Meld aan met uw gegevens. Na succesvol aan te melden, krijgt u 
onderstaand scherm te zien. In het menu aan de linkerkant vindt u het 
overzicht van uw al gekoppelde kind(eren) binnen de Sint Paulusschool. 
Klik onderaan op “Kind toevoegen” om uw zoon/ dochter aan uw 
account toe te voegen.  
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5) Er verschijnen extra velden op het scherm. Deze velden worden vereist 
voor het correct koppelen van uw kind.  
 

i. Vul de juiste koppelcode van uw kind in (deze kan via de school 
verkregen worden). 

ii. Vul uw juiste relatie in (Vader, Moeder, Voogd, ...) 
iii. Geboortedatum van uw kind. 

 

 

 

  



Schoolware voor ouders – een kind toevoegen via een koppelcode aan bestaand Schoolware account 

4 
 

6) Klik tenslotte op “OK” om het toevoegen te voltooien. 

Merk op dat: 

 Enkel de rollen Vader en Moeder, om wettelijke redenen toegang krijgen tot de 
reservatie van het oudercontact. 

 Dat uw zoon/ dochter aan het overzicht werd toegevoegd. 

 

 

 Bekijk via deze link onze andere handleidingen voor ouders. 

 

https://www.sintpaulus.eu/handleidingen-voor-ouders

