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Betreft: aanmelding Schoudercom  

Beste ouders/verzorgers, 

Het team van De Overplaats gebruikt voor de communicatie met ouders Schoudercom. Dit is 

een online communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de communicatie 

en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.  

Gebruik 

- U kunt als ouder zelf een eigen gebruikersaccount in Schoudercom.nl aanmaken. 

Hiervoor ontvangt u zodra uw kind actief naar school gaat een uitnodigingsemail. 

Berichten worden binnen Schoudercom.nl verstuurd, waarbij een e-mail ter notificatie 

aan de ontvanger wordt gestuurd (notificatie kan worden uitgezet). 

- Let op: zodra uw kind actief naar school gaat wordt door ons systeem pas 

automatisch deze uitnodigingsemail naar u gestuurd. Tot die tijd zullen wij via de 

e-mail of telefonisch contact met u opnemen. Dit is helaas niet anders mogelijk.  

- De uitnodigingsemail wordt door ons systeem automatisch naar de voor ons bekende 

emailadressen in het aanmeldingsformulier en dus systeem gestuurd. U bent als 

ouder/verzorger vrij om deze uitnodiging te weigeren als het contact bij voorkeur via één 

ouder plaatsvindt.  

- Schoudercom is te bereiken op https://deoverplaats.schoudercom.nl; 

- U kunt desgewenst de app van Schoudercom installeren op uw telefoon of tablet; 

- Op de volgende bladzijde vindt u een stappenplan voor het aanmelden bij 

Schoudercom; 

- Eenmaal aangemeld bij Schoudercom vindt u in Schoudercom bij schoollinks een 

handleiding voor het gebruik van Schoudercom. 

Uitnodiging 

- Om de uitnodigingse-mails te kunnen versturen zal de school de emailadressen van alle 

ouders automatisch in Schoudercom.nl importeren via ons administratiesysteem Esis. 

Indien u hiertegen bezwaar heeft vragen wij u dit ons zo snel mogelijk te laten weten via 

mhassing@sophiascholen.nl; 

- Indien wij uw emailadres niet mogen importeren of u de automatische uitnodiging 

weigert zoals hierboven beschreven, ontvangt u geen uitnodigingsemail en zult u de 

schoolberichten, die straks via Schoudercom.nl gecommuniceerd worden, niet kunnen 

lezen; 

- Schoudercom.nl zal uw gegevens nooit aan andere partijen verstrekken. Een link naar 

de volledige tekst van de privacy policy van Schoudercom.nl is te vinden op 

http://www.schoudercom.nl.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,  

Roosmarijn van der Dussen (directeur)  

Maarten Hassing (ICT-coördinator) 

RKBS De Overplaats 


