Inloggen op het OuderPortal, op de website, van Gymnasium Camphusianum
Het OuderPortal
De website van Gymnasium Camphusianum bevat voor een drietal doelgroepen nog een bijkomend
onderdeel: een Portal. Dit Portal wordt eerst pas zichtbaar na inloggen.
Voor de ouders verloopt de inlog op basis van een door hen aan school opgegeven e-mailadres
waarna, aan het begin van de schoolcarrière van zoon of dochter, een wachtwoord wordt
verzonden naar het eerder opgegeven e-mailadres.
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Screendump 1: voor het inloggen

Op de website staat aan de rechterkant, bovenaan, ‘Mijn Camphusianum’. Nadat u hierop klikt
opent er van bovenaf een inlogscherm. Na invoer van de u bekende gegevens klikt u op ‘inloggen’.
De website opent een nieuwe pagina hetgeen meteen de eerste pagina is van het OuderPortal.
De overige onderdelen van de website blijven gewoon zichtbaar en benaderbaar. Uitloggen vindt
pas plaats nadat u actief op de knop ‘uitloggen’ heeft geklikt.
Er staan op het OuderPortal een groot aantal handige pagina’s met meer algemene informatie maar
natuurlijk ook met informatie over uw kind. Heeft u meerdere kinderen op het Camphusianum dan
vindt u deze administratief terug via het pijltje bij de naam van het reeds getoonde kind.
Enkele voorbeelden van andere handige zaken:
•
•

Het leerling-nummer van uw zoon of dochter: dit vindt u binnen het OuderPortal op de
pagina OuderPortal => Mijn kind => Profiel.
Wijzigen van uw wachtwoord, of uw gegevens omtrent telefoonnummer en e-mailadres: dit
kan op een van de pagina’s onder OuderPortal => Praktische zaken.

Inloggen op het OuderPortal, op de website, van Gymnasium Camphusianum
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Screendump 2: na het inloggen

Enkele keren per jaar zal u worden gevraagd om uw deelname dan wel uw bezoek aan een
ouderavond via het OuderPortal kenbaar te maken. Wij verzoeken u vriendelijk uw
bezoek/deelname enkel op deze wijze kenbaar te maken. Hierdoor zijn wij namelijk in staat u allen
zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het samenstellen van een rooster volgens uw wensen.
Helpdesk Camphusianum
Bij vragen over het OuderPortal, SOMtoday, een vergeten wachtwoord of andere ICT-gerelateerde
zaken heeft u het snelste uw antwoord via de Helpdesk Camphusianum. Op de website staat deze
onder Organisatie => Helpdesk Camphusianum. Aldaar een ticket aanmaken is eenvoudig en voor
een eventueel volgend Ticket is het aanmaken van een account zeker aan te bevelen.
Wij hopen dat bovenstaand helpt bij de beantwoording van vragen inzake het OuderPortal.
Enrico Hurkmans
ICT coördinator
Gymnasium Camphusianum

