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Facebook
Stap 1: Log in op Facebook als de beheerder van de pagina van de school.
Stap 2: Zoek naar ‘Hsv Het Schoolvoorbeeldk’ in de zoekbalk en zoek naar het account met de profielfoto van een
uiltje op een groene achtergrond. Stuur dit account een vriendschapsverzoek.

Stap 3: Neem contact met ons op (via mail of telefoon) om ons te laten weten dat het vriendschapsverzoek is verstuurd. Vermeld hierbij ook de naam van het account met welke je het verzoek hebt verstuurd, dan kunnen wij deze
accepteren.
Stap 4: Wanneer wij het verzoek hebben geaccepteerd ga je, nogsteeds ingelogd als de beheerder van de
Facebookpagina, naar de pagina van de school.
Stap 5: Klik bovenaan de pagina op ‘Instellingen’
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Facebook
Stap 6: Klik op ‘Paginarollen’

Stap 7: Bij ‘een nieuwe paginarol toewijzen’ type je Hsv Het Schoolvoorbeeld in en kies je voor het account dat verschijnt met de profielfoto van een uiltje op een groene achtergrond.

Stap 8: Het dropdown menu hiernaast klik je open en je kiest voor “beheerder”. Klik op toevoegen.
Stap 9: Neem contact met ons op (via mail of telefoon) om ons te laten weten dat je ons hebt toegevoegd als
beheerder.
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Google / Youtube
Youtube en Google werken met hetzelfde account, daarom hebben wij bij het koppelen van een Youtube account
dezelfde gegevens nodig als bij het Google account.
Heeft de school al een Google account?
Je dient de inloggegevens aan ons toe te sturen via info@hetschoolvoorbeeld.nl.
Heeft de school nog geen Google account?
Dan gaan wij er een voor je aanmaken. Wij verstrekken na de koppeling met de website de inloggegevens van het
account.

Twitter
Heeft de school al een Twitter account?
Je dient de inloggegevens aan ons toe te sturen via info@hetschoolvoorbeeld.nl.
Heeft de school nog geen Twitter account?
Dan gaan wij deze voor je aanmaken. Wij verstrekken na de koppeling met de website de inloggegevens van het
account.

Instagram
Heeft de school al een Instagram pagina?
Je dient de inloggegevens aan ons toe te sturen via info@hetschoolvoorbeeld.nl.
Heeft de school nog geen Instagram pagina?
Dan gaan wij deze voor je aanmaken. Wij verstrekken na de koppeling met de website de inloggegevens van het
account.
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