
Ik ben een familielid. Hoe voeg ik 
het dagboek van mijn kind toe? 
Seesaw is een digitaal studentenportfolio waarmee studenten een publiek krijgen voor hun 
werk! Het geeft gezinnen een kijkje in wat er elke dag gebeurt in de klas van hun kind. 

 

Studenten  voegen berichten toe aan hun dagboeken. Posts van leerlingen laten de 
creatieve projecten zien waaraan ze in de klas hebben gewerkt. Dit kunnen foto's, 
illustraties, video's, activiteiten, notities, projecten zijn die ze in andere apps hebben 
gemaakt en meer. 

Gezinnen  krijgen een melding wanneer er nieuwe berichten in het dagboek van hun 
leerlingen staan. Ze kunnen berichten bekijken en likes en opmerkingen toevoegen. 

Seesaw vereist een uitnodiging van de leerkracht van uw kind om zich aan te melden. Als u 
geen QR-code of link voor de uitnodiging heeft, neem dan contact op met de leerkracht van 
uw kind. Maximaal 10 gezinsleden kunnen verbinding maken met het dagboek van één kind. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fztA8m_4U5A


Hier leest u hoe u uw kind op verschillende platforms kunt toevoegen 

iOS en Android 
1. Zoek op uw iOS- of Android-apparaat naar een e-mail van de leerkracht van uw kind.  

 

2. Kies om verbinding te maken met het dagboek van uw kind. Als je al een Seesaw-account 
hebt, kun je inloggen met je bestaande inloggegevens. Als je geen account hebt, word je 
gevraagd om de Family App te downloaden van de Apple App Store of Google Play Store. 

3. Download 'Seesaw Parent and Family' in de Apple App Store of Google Play Store en kies 
'I'm a Family Member'.  

 

4. Voltooi het maken van uw account met uw e-mailadres of Google-account om het 
dagboek van uw kind te bekijken. 

 
 
 
 
 
 
  



Web browsers 
1. Controleer uw e-mail voor een directe uitnodiging van de leerkracht van uw kind! 

 

2. Kies ervoor om verbinding te maken met het dagboek van uw kind. Als u al een Seesaw-
account heeft, kunt u zich aanmelden met uw bestaande inloggegevens. Als u geen account 
heeft, wordt u gevraagd er een aan te maken. 

 

  

  



Andere smartphones en computers 
1. Zoek met een willekeurige webbrowser naar de e-mail van de leerkracht van uw kind. 

2. Nadat u ervoor heeft gekozen om verbinding te maken met het dagboek van uw kind, 
kunt u zich aanmelden of een nieuw account maken.  
  

Als u meer dan één kind heeft dat Seesaw gebruikt, kunt u zich met hetzelfde account op 
beide portfolio’s abonneren. Hier is hoe ! 
 
 

Hoe wijzig ik mijn Familie-
accountmeldingen? 
 
Jij bepaalt hoe vaak je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe informatie in Seesaw. Dit 
zijn uw opties in het Seesaw Family-account: 

1. Tik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek. 

2. Tik op het tandwielpictogram. 

3. Kies Accountinstellingen. 

4. Zet e-mail en/of pushmeldingen on/once a day/off.   

 

Hoe downloaden gezinnen en 
studenten een archief van 
studentenwerk? 
Hier leest u hoe u een .zip-archief van een Seesaw-dagboek downloadt, inclusief 
afbeeldingen, video's, audio-opnamen en tekstnotities of bijschriften. Gebruik alleen een 
computer en een Chrome- of Firefox-browser, het .zip-bestand wordt niet gedownload op 
een mobiel of tablet. 

Studenten die zich aanmelden bij Seesaw met hun e-mailadres, kunnen ook hun .zip-archief 
downloaden door deze instructies te volgen.  

https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/206514685-How-do-I-add-another-student-to-my-family-account-


1. Log in op je familie- of studentenaccount op  https://app.seesaw.me .  

2.  Klik linksboven op je profielpictogram. 

 

3. Klik op Accountinstellingen. 

 

4. Scroll naar beneden en klik op Download Journal Archives. 

https://app.seesaw.me/


 

5. Klik op de knop Download Journal voor het portfolio dat u wilt downloaden. Dit kan even 
duren, afhankelijk van uw internetsnelheid en hoeveel berichten uw kind heeft in Seesaw.  

 

Dit is wat je krijgt! Het is geordend per maand en vervolgens gerangschikt op de datum 
waarop het bericht is toegevoegd. Je ziet een .html-bestand met een miniatuur, tekstnotities 
of bijschriften, mapnamen en links (als het bericht de Link Creative Tool heeft gebruikt). U 
ziet ook de originele afbeeldings-, video- of audiobestanden.  



 

 

 
 
Voor andere vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht op volgende website: 
https://help.seesaw.me/hc/en-us/categories/115000881123-Families 
 

https://help.seesaw.me/hc/en-us/categories/115000881123-Families
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