
 
 

Voorbereidingen voor sluiting MijnSchool   
 

 

Beste contactpersonen van MijnSchool, 

 

Zoals ieder jaar zal het MijnSchool ouderportaal en de MijnSchool beheermodule in de 

zomervakantie sluiten. De sluiting vindt plaats van: 29 juli t/m 11 augustus 2019 

 

Voor die tijd geven we jullie de mogelijkheid voorbereidingen te treffen om het portaal goed af te 

kunnen sluiten. De opties voor de voorbereidingen zullen in week 26 (24 t/m 28 juni) beschikbaar 

worden gemaakt in MijnSchoolbeheer, onder het kopje Jaarovergang in het menu aan de linkerkant.  

 

De voorbereiding bestaat uit de volgende (optionele) punten: 

 

1. Fotoalbums downloaden in MijnSchoolbeheer.  
De fotoalbums van het afgelopen jaar worden verwijderd. Wil je de foto’s van afgelopen jaar 

behouden, dan kun je de albums downloaden via zipbestanden bij 'Fotoalbums downloaden' 

in het menu Jaarovergang aan de linkerkant. LET OP - Fotoalbums downloaden kan tot en 

met 28 juli (ook als jullie een eerdere sluitingsdatum kiezen > zie punt 4).  

 

2. Items in MijnSchool veiligstellen.  
Bij de sluiting worden alle groepsafhankelijke items zoals spoedberichten, nieuwsberichten, 

agenda-items, documenten enzovoort verwijderd uit MijnSchool. Wil je graag iets 

hergebruiken? Zorg ervoor dat je het ergens buiten het portaal opslaat voor de 

sluitingsdatum van 29 juli (of voor de zelfgekozen eerdere sluitingsdatum > zie punt 4). 

 

  Inhoud die NIET wordt verwijderd: 

-             Documenten gekoppeld aan de doelgroep ‘Algemeen’  

-             Agenda-items gekoppeld aan de doelgroep ‘Algemeen’ met een begin- of einddatum 

    van 12 augustus of later 

-             Nieuwsberichten gekoppeld aan de doelgroep ‘Algemeen’ met een publicatiedatum 

    van 12 augustus of later, en/of met een einddatum van 12 augustus of later 

 

3. Tekst op de loginpagina bepalen.  
Je kunt zelf bepalen welke tekst gebruikers te zien krijgen als ze in de zomervakantie op de 

loginpagina van het portaal komen. Je kunt de tekst aanpassen in MijnSchoolbeheer bij 

'Portaal sluiten' in het menu Jaarovergang aan de linkerkant. 

 

4. Datum bepalen voor sluiting portaal.  
Op 29 juli sluit het portaal automatisch; daar hoeft de school niks voor te doen. Het portaal is 

dan voor de ouders en medewerkers niet meer benaderbaar. De beheeromgeving is tijdens 

de sluitingsperiode beperkt te gebruiken.  

 

Je kunt het portaal eerder sluiten als je wilt. Geef in dat geval zelf een eerdere datum op bij 

'Portaal sluiten' in het menu Jaarovergang aan de linkerkant in MijnSchoolbeheer. Let er wel 

op dat je voor die datum de items uit het portaal veilig stelt (zie punt 2). 



 
 
 

Wellicht willen jullie ouders erop attenderen dat de foto’s en documenten verdwijnen in de 

zomervakantie, zodat ze hier rekening mee kunnen houden. Doe dit dan voor de sluiting, dus voor 29 

juli OF voor de door jullie ingestelde eerdere sluitingsdatum.   

 

Vriendelijk verzoek deze aankondiging te communiceren aan jullie scholen/medebeheerders.  

Als er nog vragen zijn horen we het graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het MijnSchool team 


