
DE ARK APP - voor al uw info 
Beste ouders/verzorgers, 
Vanaf dit schooljaar proberen we hoeveelheid informatie op papier te verminderen. Via de app willen we u 
informeren over groeps- en schoolzaken.  Daarnaast vindt u informatie op onze website. 
Het is daarom heel belangrijk dat u gebruik maakt van onze app. De app is dit schooljaar voorzien van nieuwe 
gebruiksmogelijkheden.  
We hebben het ook makkelijker gemaakt om in te loggen in de app. 
Hieronder vertellen we stap voor stap hoe u onze app kunt installeren op uw mobiel. 
 
Stap 1 Ga naar de store 
Ga naar de Playstore  (voor Android telefoons) of de Appstore (als u een iphone heeft).  
 
Stap 2  Zoek de app 
Type in het zoekscherm  Csg de Waard  
  
Stap 3 Installeer 
Installeer de CSG de Waard app 
 
Stap 4 Inloggen en account aanmaken 
Na het installeren ga je naar inloggen. 

● De eerste keer klik je op ‘Wachtwoord vergeten?’  voor je iets invult. 
● Vul je e-mailadres in.  

Dit mail adres moet op school bekend zijn en in ons administratiesysteem 
staan.  
Wij hebben van u de volgende e-mailadressen in onze administratie: 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Als u een nieuw e-mailadres hebt kunt u dit doorgeven aan onze administratie; Annemieke Berkhof 
a.berkhof@csgdewaard.nl 
 
Stap 5 Ga naar je mail en maak een wachtwoord 
Je krijgt een mailtje om een wachtwoord aan te maken, dit wachtwoord moet je 2x invullen. 
 
Stap 6 Log in op de APP 
Ga naar de app en log in met je e-mailadres en je zelfgemaakte wachtwoord. 
 
Tips 

● Als je je wachtwoord vergeten bent, kun je ook via ‘Wachtwoord vergeten’ een nieuw wachtwoord 
aanmaken (zie stap 4)  

● Het beveiligde deel van onze website (https://deark.csgdewaard.nl/)  maakt gebruik van hetzelfde 
e-mailadres en wachtwoord.  U klikt dan op inloggen ouders. 

● Op de website staat ook onze schoolgids. 
● Komt u er niet uit - kom langs op school - we helpen u 

 
Met vriendelijke groet, 
Piet Diepenhorst 
Directeur ZML de Ark 
06-144 101 63 
 
 
 

https://deark.csgdewaard.nl/

