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Inlogprocedure ESIS App
ESIS
π Ga in ESIS naar Beheer > Koppelingen
π Ga naar ‘ESIS app’ en klik op <Activeren>
π Vul in het activatiescherm de volgende code in:
uw BRIN-nummer gevolgd door de tekenreeks
123456789 (dus bijvoorbeeld 01AA00123456789)
π Klik op <Gereed>
De koppeling met de ESIS app is nu geactiveerd.
In de komende nacht worden uw ESIS-gegevens
ingeladen in de ESIS app.
ESIS App
π Ga naar de Appstore / Playstore / Windowsstore
π Zoek op ESIS
π Installeer de app
π Open de app
π Voer de naam van de school in en sla op
π Klik in het inlogscherm op <Inloghulp nodig?>
π Klik op <Wachtwoord aanmaken>
π Vul uw e-mailadres in dat in ESIS wordt
vermeld en klik op <Versturen>
π U ontvangt een e-mail
π Klik op de link in de e-mail en voer een nieuw
wachtwoord in
π Klik op <Wachtwoord wijzigen> om het nieuwe
wachtwoord in te stellen
π Klik op <Naar login>. U ben nu terug in het
inlogscherm
π Log in met uw e-mailadres en wachtwoord
π U bent nu gereed om de ESIS app te gebruiken.

Algemene kenmerken ESIS App
De ESIS App geeft u toegang tot informatie over
leerlingen, ouders, groepen en jaargroepen.
Tevens kunt u e-mailen naar alle schoolmedewerkers
en agenda’s delen.
Volledige Mijnschoolinfo-platform
Wilt u deze en andere functionaliteiten (rapporten,
absentie, oudergesprekken, facturatie, etc.)
uitbreiden naar de ouders, dan dient u:
π In ESIS de Mijnschoolinfo-koppeling te activeren
π Bij Instellingen in de ESIS app te kiezen voor <Apps
/oudercommunicatie> en de instructies te volgen.
Voor het inschakelen van de Mijnschoolinfokoppeling en het gebruik van Mijnschoolinfo
zijn kosten verbonden.
Tenslotte stuurt u via de app aan alle ouders een
introductiemail en nodigt u hen uit om zich te
activeren in Mijnschoolinfo.
Zijn ouders eenmaal
geactiveerd, dan kunt
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Voor vragen kunt u
uitsluitend terecht bij
de Helpdesk van Mijnschoolinfo:
https://mijnschoolinfo.nl/support
050-210 3040
info@mijnschoolinfo.nl

