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Beste ouder 

 

In deze handleiding vindt u alle stappen waarmee u op een eenvoudige manier 
een nieuw Schoolware account aanmaakt. Hiermee kan u uw zoon/ dochter 
gedurende zijn/ haar loopbaan aan de Sint Paulusschool opvolgen.  

 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”, te vinden in de middelste 
kolom bedoeld voor “Ouders”. 

  

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

 

 

4) Klik bovenaan op “Nog geen gebruiker?” 
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5) Het scherm “Schoolware gebruiker aanmaken” verschijnt. 

 

 

6) Vul in dit scherm uw persoonlijke gegevens als volgt in: 
 

Vul uw gegevens in: 

i. Email: uw e-mailadres waarmee u wenst aan te melden. Hier kiest u 
best hetzelfde mailadres als het adres dat gekend is bij de campus.  

ii. Wachtwoord: Kies een sterk wachtwoord waarmee u wenst aan te 
melden. 

iii. Familienaam: Vul uw familienaam in. 
iv. Voornaam: Vul uw voornaam in. 
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v. Rijksregisternummer: Vul uw rijksregisternummer in. Op dit moment is 
het niet noodzakelijk om dit in te vullen. 

vi. Geboortedatum: Vul uw geboortedatum in. Op dit moment is het niet 
noodzakelijk om dit in te vullen. 

vii. Rol: Vul uw relatie in (Vader, moeder, voogd, ...)  
 Enkel de rollen Vader en Moeder, om wettelijke redenen 

toegang krijgen tot de reservatie van het oudercontact. 

Vul vervolgens de gegevens van uw kind in: 

viii. Koppelcode: vul de juiste koppelcode van uw kind in, indien u deze 
niet kent kan u deze via de campus verkrijgen. 

ix. Geboortedatum kind: vul de geboortedatum van uw kind in. 
x. Privacybeleid aanvaarden: plaats een vinkje bij “Ik aanvaard 

onderstaande privacybeleid. 

 

7) Klik tenslotte op “Account aanmaken” om uw nieuw Schoolware account 
op te slaan. 

8) Om de gegevens van uw kind te beschermen is er een controle nodig dat 
u toegang heeft tot het gebruikte mailadres. Dit via een mail die naar het 
adres gestuurd is. Een voorbeeld kan u hieronder zien. 
Als u niet direct de mail terug kan vinden best uw Spam/ongewenste mail 
controleren na het aanmaken van uw account. Soms komt de bevestigingsmail daar 
terecht. 
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 Wanneer Schoolware het mailadres dat gebruikt werd als 

gebruikersnaam niet terug kan vinden in onze databank is er een extra 
Verificatie nodig. Dit kan via mail of via een sms. Je krijgt dan een 
gemaskeerde versie van de gegevens die in de databank gekend zijn. 

  
Wanneer je een item kiest uit deze lijst dan ontvangt u een confirmatiecode via mail of sms 
afhankelijk van de gekozen methode. Wanneer u voor verificatie via mail gekozen heeft en 
u kan de mail niet direct terugvinden, kijkt u best bij SPAM/ ongewenste mail. Soms komt 
de bevestigingsmail daar terecht.   

Daarna gaat de site verder naar onderstaand scherm. En kan u de activatiecode ingeven.  

 

Wanneer de activatiecode correct is dan zal de website u omleiden naar de loginpagina. Als 
u na het ingeven echter een foutmelding krijgt dan kijkt u best de ingevoerde code na.   

 Na het succesvol aanmaken van uw account, kan u met deze gegevens aanmelden in 
Schoolware voor ouders. https://ouders.sintpaulus.eu  

 Bekijk via deze link onze andere handleidingen voor ouders. 

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

