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ISY SCHOOL

HANDLEIDING
Isy School streeft naar een zo groot mogelijk gebruikersgemak.
Middels deze korte handleiding willen we een aantal handige
tips aanreiken om het gebruik van Isy nog prettiger en
gemakkelijker te maken.

In deze handleiding:
Snelkoppeling maken van Isy op
smartphone
Tips voor het gebruik van de agenda
Inloggegevens onthouden
Meerdere kinderen toevoegen aan
het account
Oudergesprekken plannen en wijzigen.

Snelkoppeling maken van Isy
op smartphone
Een snelkoppeling naar de website van Isy op uw smartphone is hartstikke handig.
Deze staat gewoon tussen de andere apps en is zo makkelijker te bereiken.
Apparaat met iOS besturingsysteem (Apple Iphone/Ipad):
Stap 1:
Ga via de browser naar uw Isy website.
Klik onder in het scherm op het blokje
waar met het pijltje.

Stap 2:
Klik op ‘zet in beginscherm’

Stap 3:
U kunt de benaming naar eigen
inzicht aanpassen.

Klaar!
Nu staat er een snelkoppeling van
Isy tussen uw apps.

Snelkoppeling maken van Isy
op smartphone
Apparaat met Android besturingsysteem (Samsung/Sony/LG/HTC/Huawei/ Motorola/Acer):
Stap 1:
Ga via de browser naar uw Isy website.
Klik boven in het scherm op de 3 puntjes.

Stap 3:
U kunt de benaming naar eigen
inzicht aanpassen.

Stap 2:
Klik op ‘toevoegen aan startscherm’

Klaar!
Nu staat er een snelkoppeling van
Isy tussen uw apps.

Snelkoppeling maken van Isy
op smartphone
Apparaat met Windows besturingsysteem (Microsoft/Acer/HTC):
Stap 1:
Ga via de browser naar uw Isy website.
Klik onder in het scherm op de 3
puntjes.

Stap 2:
Klik op ‘pin to start’
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Klaar!
Nu staat er een snelkoppeling van
Isy tussen uw apps.

Isy

Tips voor het gebruik van de agenda

De agenda is op verschillende manieren te bekijken. We laten hier zien hoe dat mogelijk is.
Tip 1: Wanneer u via het menu naar de agenda gaat komt u automatisch in het onderstaande scherm. Hier
ziet u de planning van de huidige maand. Door op de gekleurde data te klikken ziet u wat er gepland is.

Tip 2:
Wilt u in één oogopslag de jaarplanning zien?
Klik dan boven in het scherm op het icoontje met
de J erin. Door op de gekleurde data te klikken ziet
u wat er gepland is.

Tip 3:
Wilt u in één oogopslag de jaarplanning zien maar
dan in tekst vorm? Klik dan boven in het scherm op
het icoontje met de pijl erin. Nu ziet u wat er per
dag in het jaar gepland staat.

Inloggegevens onthouden

Als u zich voor de eerste keer aanmeld op elke willekeurige website vraagt de browser (FireFox,
Google Chrome, Safari etc.) of de inloggegevens bewaard moeten worden. Dat gebeurt dus ook als
u dit voor het eerst op Isy doet. Als u niet steeds opnieuw de gegevens in wilt voeren geef dan aan
dat de browser de gegevens mag onthouden.
Wat als deze gegevens opeens toch verdwenen zijn:
Veel internetgebruikders verwijderen zo af en toe hun browsergeschiedenis en daarmee ook
vaak de cookies. Deze cookies zorgen er juist voor dat gegevens zoals gebruikersnamen en
wachtwoorden worden onthouden. Als u dus besluit de browsergeschiedenis te wissen maar uw
inloggegevens niet wilt verliezen, zorg er dan voor dat de cookies niet worden mee gewist. Het
verschilt per browser hoe dit moet. Als u niet weet hoe dit moet, raadpleeg Google of iemand in uw
buurt die dit wel weet.
Wat zijn cookies precies:
‘Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de
harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van
cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij
websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site
gebruikt.’
- omschrijving van de Consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/wat-zijn-cookies/

Meerdere kinderen toevoegen
aan het account
Heeft u al een kind dat op de basisschool zit en dus ook al een Isy-account? Door de volgende stappen te
volgen kunt u meerdere kinderen toevoegen aan uw account. U heeft dus maar één accuont met hetzelfde
e-mailadres en wachtwoord.

Stap 1:

Log in met de voor u bekende inlogegevens. Boven in het scherm ziet u dan het logo van Isy
staan met daaronder een aantal icoontjes. Klik op het gezichtje.

Stap 2:

Hier ziet u uw huidige gegevens staan. U ziet ook een leeg invulveld om een registratiecode in te voeren. Vul
hier de code in die voor het ‘nieuwe’ kind is aangemaakt. Deze vindt u in de brief die door de school is
meegegeven. Klik daarna op ‘opslaan’ en het kind is toegevoegd aan uw profiel. Zo kunt u zoveel kinderen als
nodig aanmelden.

Oudergesprekken plannen en
wijzigen.
Als u een keuze heeft gemaakt voor een oudergesprek is het mogelijk om deze direct in uw eigen agenda te
zetten. U het ingeplande gesprek, in de intekenperiode, ook nog wijzigen.

Oudergesprek in agenda zetten:
Stap 1:

Ga naar het geplande oudergesprek en klik op het agenda-icoontje met het plusje erop.

Stap 2:

Kies de agenda die u gebruikt.

Stap 3:

U krijgt dan dit pop-up scherm te zien. Kies hier voor openen. Daarna krijgt u vanzelf een melding
in uw agenda en kunt u de afspraak opslaan.

Ingeplande gesprekken wijzigen:

Volg deze stappen om de eerst gekozen tijd te wijzigen.

Stap 1:

Klik op het kruisje achter het geplande gesprek.

Stap 2:

Nu komt u automatisch in het scherm met de resterende beschikbare opties voor de oudergesprekken.

Veel plezier met het
gebruiken van Isy!

