
Instructie gebruik Schoolloket voor ouders

U ontvangt een e-mail van school. Hierin staat een link. Als u op deze link klikt komt u 
vanzelf op de website van Schoolloket terecht. U kunt Schoolloket ook via de website 
van school benaderen of op https://quadraam.school-loket.nl/produsarnhem/

1. Na het klikken op de link in de 
e-mail, ziet u het scherm hiernaast. 
Als eerste stelt u een door uzelf te 
bepalen wachtwoord in. U voert twee 
keer hetzelfde wachtwoord in. Klik 
vervolgens op VERSTUUR.

2. Het volgende scherm verschijnt. 
Uw wachtwoord is ingesteld. Bewaar 
dit wachtwoord goed, u heeft het 
nodig elke keer dat u inlogt in School-
loket. Sluit het venster door op de X 
te klikken.

3. Nu komt u in het inlogscherm. Als 
inlognaam vult u uw e-mailadres in. 
Bij het wachtwoord vult u het wacht-
woord in dat u zojuist heeft ingesteld. 
Klik dan op INLOGGEN. 

(3a. Als u het wachtwoord bent ver-
geten of als u dit scherm ziet, maar 
zelf geen wachtwoord gekozen hebt, 
dan kunt u op “wachtwoord vergeten” 
klikken. U ontvangt dan een e-mail 
met een link. Als u op deze link klikt, 
dan kunt u een nieuw wachtwoord in-
stellen.)

4. U komt in het beginscherm. In dit 
scherm vindt u informatie over School-
loket.

5. Klik op ARTIKELEN. U komt nu in het scherm dat u ziet op de volgende pagina.

Vul twee maal hetzelfde 
wachtwoord in

Klik op 
VERSTUUR

Sluit het venster door 
hier te klikken

Inlognaam is uw 
e-mailadres

Gebruik het wacht-
woord dat u net heeft 

ingesteld

Klik vervolgens op 
INLOGGEN

Klik op  
ARTIKELEN



6. Hou de vinkjes 
aangeklikt voor de 
artikelen die u wilt 
betalen.

Hier staan de artikelen 
om te betalen

In dit vak staan uw 
persoonlijke gegevens

8. Sommige artikelen kunt u 
in termijnen betalen. Klik op  
“Selecteer betalingsschema”. 

8a. Als onderstaand scherm 
verschijnt, kunt u ook in 2 
termijnen betalen

7. Klik op NAAR DE KASSA.

In dit voorbeeldscherm ziet u de artikelen van vorig schooljaar. 
Zie bijgevoegde brief voor de bedragen van schooljaar 2015-2016.

9. Zet het vinkje aan voor “Betaal”

10. Klik op BEVESTIG UW SELECTIE



11. Bevestig de Algemene 
voorwaarden. 

12. Als u meteen via iDEAL wilt betalen, dan 
hoeft u hier niets te doen. Ga dan meteen door 
naar 13.

Wilt u liever zelf het bedrag overmaken, dan klikt 
u rechts op het vinkje naast iDEAL. Het woord  
“Rekening” verschijnt. Klik op dat woord.

13. Kies hier uw bank

Onderstaand scherm verschijnt. Klik op 
AFREKENEN en u ontvangt de rekening 
in PDF-formaat op uw e-mailadres. Ver-
volgens kunt u daarvan de gegevens 
overnemen en het bedrag overmaken. 
Let erop dat u het goede klantnummer 
en factuurnummer overneemt.

Nu komt u vanzelf in het beta-
lingsproces van iDEAL terecht. 
Hier als voorbeeld van de bank 
ABN-AMRO, maar voor u zal dat 
wellicht een andere bank zijn.

X


