
Handleiding oudernetwerk vzw de ouders 

Hoe installeer ik de app?  

 
Wil je nog vlotter meldingen krijgen van je aangesloten groepen? Dan kan je de app voor het 

oudernetwerk downloaden.  

Ga naar Playstore (voor android toestellen) of naar app store (voor Iphone). Bij zoeken vul je ‘slack’ 

in. Installeer de app op je telefoon.  

 
 

Klik bij het openen van de app op ‘sign in’.  

 
 



Bij ‘your slack web address’ vul je deouders.slack.com in en klik je op ‘next’. 

Let goed op dat je geen extra spaties typt. Je hoeft enkel ‘deouders’ te typen ‘.slack.com’ staat al 

ingevuld (zie  foto’s hieronder).  

 

 
 

 
 

Vul je emailadres in en druk op ‘next’.  

 
 

Daarna kan je kiezen tussen twee opties. Ofwel stuurt het programma een link naar je e-mailadres 

waarmee je meteen inlogt (op basis van je eerdere registratie). Klik daarvoor op ‘send magic link’ en 

je krijgt een link in je mailbox.  



 
 

Ofwel klik je op ‘type password’ en dan vul je het paswoord in dat je eerder koos. Klik op next en je 

kan starten op het oudernetwerk.  

 
 

Door op het slack logo te drukken of door met je vinger naar rechts te wrijven (swipen) over het 

scherm kom je in de menu’s terecht.  

 (slack logo) 

 

Daar kan je door naar rechts te wrijven (swipen) kiezen tussen:  

 

 
(persoonlijke berichten rechtstreeks aan ouders op het oudernetwerk)  

 



 
(zoeken tussen kanalen, kanalen toevoegen door op het plusteken naast ‘channels’ te klikken)  

 

 
(aanpassingen aan je profiel en instellingen)  

 

 

 

 

 

 



Je ervaringen delen 
Ben je ondertussen al goed op weg op het netwerk? Ben je al interessante tips tegen gekomen? Of 

heb je zelf interessante tips? Stuur een mailtje naar info@deouders.be en dan zetten wij jouw tip in 

de kijker op de website onder ‘tips & tricks’.  

 

Veel succes!  
Wij wensen je interessante ontmoetingen met andere ouders toe en vragen dat iedereen op het 

oudernetwerk op een respectvolle manier met elkaar omgaat. 

Heb je vragen? Mail dan naar info@deouders.be.  
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