Kraak ‘m – PREMIUM aanvragen
Onderstaande informatie is ook in een filmpje op YouTube te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=12OtryN--1M
Beheerder
Voor een Premium account hebben we een beheerder nodig. Dit wordt de persoon die
toestemming geeft voor het Premium schoolaccount én alle Premium leerkrachtaccount
aanvragen. De beheerder kan (sinds april ’22) ook gewoon spellen klaarzetten.
Als je als leerkracht óók Beheerder mag zijn, kan je gewoon je eigen mailadres invullen.

1e Leerkracht vraagt Premium aan
De eerste leerkracht die een Premium aanvraagt, moet de beheerder opgeven.
Log eerst in op www.kraakm.nl.
Je komt op je profielpagina.

Klik op de grote zwarte button “Upgraden naar premium
leerkrachtaccount”.
Je komt op de “Upgrade naar Premium” pagina, waar de
gegevens van de beheerder worden gevraagd. Voer die
gegevens in en klik op “Versturen”.

Met de info in ’t groene hokje zie je dat het gelukt is.

Beheerder: Upgraden schoolaccount
- Mail
De beheerder heeft een mail gekregen met informatie én
een button “Account activeren”. Daar moet hij/zij op
klikken.
- Wachtwoord instellen
Dan komt hij/zij op de Kraak ‘m website. Hier wordt gevraagd een wachtwoord in te
stellen voor zijn/haar Beheer account. Vul die in (2x) en klik op “Opslaan”.
- Upgraden
Nu moet de Beheerder op de grote
zwarte button “Upgraden naar
premium schoolaccount” klikken. Er
volgt een waarschuwing. Klik op “OK”.
- Adresgegevens
Nu moeten de adresgegevens van de school ingevuld worden. Eventueel kan er een
apart factuuradres worden ingevoerd. Ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Klik dan op “Wijzigen”.
Er volgt een waarschuwing. Klik op “OK”.

Gefeliciteerd - De school is Premium! Dat kan je zien áchter de schoolnaam.
Beheerder: Upgraden leerkrachtaccount
Nu moet de beheerder ook nog akkoord geven voor het Premium leerkrachtaccount van
zijn/haar collega. Klik daarvoor aan de linkerkant op “Leraren”.

Klik náást de leerkracht op de groene button
om het goed te keuren.
Vervolgens staat die leerkracht in het hokje “Leraren met premium account”.
Als meer leerkrachten een Premium account aanvragen, kunnen zij op dezelfde wijze
goedgekeurd (of afgewezen) worden.
LET OP:
Sinds 2021 mogen álle leerkrachten van de school (die dat willen) een Premium account
hebben. Daar zijn géén extra kosten voor.
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