
Aan: alle leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
 
 
Betreft: stop contant geld in school per 2 november. 
 
 
Zaandam, 27 oktober 2020. 
 
 
Geachte ouder / verzorger, beste leerling, 
  
Een aantal weken geleden heb ik jullie geïnformeerd dat wij op Pascal Zuid overstappen op een 
nieuw betaalsysteem voor het opladen van de schoolpasjes. Naast het betalen met contant geld 
kunnen leerlingen via een app (KUARIO) op hun telefoon, geld op het pasje zetten. Om de 
overgang soepel te laten verlopen waren beide manieren nog mogelijk. Daar stoppen we per 2 
november mee. 
  
Vanaf maandag 2 november kan er op school alleen nog met KUARIO worden betaald.  
 
KUARIO is een app op de telefoon. Via de app kan het saldo op de schoolpas bekeken en opgeladen 
worden. Ook kunnen alle betalingen bekeken worden. Opladen gaat heel makkelijk via Ideal,  
 
LET OP: Het is belangrijk dat je alleen met het email-adres van school een account aanmaakt, 
anders is printen en kopiëren in de toekomst niet mogelijk. Controleer in KUARIO bij instellingen of 
het account is aangemaakt met jouw school-email.  
 
Stappenplan instellen Kuario: 
 
Stap 1: Download app KUARIO uit de Appstore of Google Playstore.  
 
Als jouw telefoon deze app niet kan downloaden dan kun je gebruikmaken van KUARIO 
in de internetbrowser op jouw telefoon. 
 
Stap 2: Maak account aan bij de eerste opstarten van de app: Leerlingen kiezen voor 
de optie : account via Microsoft en gebruiken daarvoor hun leerling account van 
school.  
 
TIP: Ook als ouder kunt u de app downloaden en een account aanmaken waarmee u 
het saldo van uw kind kunt beheren. Ook kunt u dan makkelijk geld overmaken naar 
het account van uw kind. Een handleiding daarvoor vind u op de website van school 
onder het kopje ouders/KUARIO  
 
Stap 3: Koppelen schoolpas: 
Bij de receptie staat een zuil waar de schoolpas kan worden gekoppeld.  Scan eerst 
jouw schoolpas op de paslezer. Scan daarna de QR code die op het scherm verschijnt 
met de KUARIO app. 
 

 
Als dat gelukt is kun je vanaf dat moment met jouw schoolpas betalen in school.  
 
Als er vragen zijn over het gebruik van de app en KUARIO kunt je die stellen aan de mentor. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M.J.Groenheiden 

Teamleider bovenbouw 


