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Bijlage 10: Smartschoolreglement 

 

Een virtuele leeromgeving zoals Smartschool, is een webapplicatie die de communicatie tussen de 

leerkrachten en de leerlingen van onze school kan bevorderen. Wij werken voor een belangrijk deel 

van de interne communicatie met de elektronische leeromgeving Smartschool. Deze leeromgeving 

laat de leerkrachten toe op een efficiënte en moderne manier met de leerlingen én hun ouders te 

communiceren en hun lessen te verrijken. Om deze communicatie tussen school en ouders te 

optimaliseren vragen we de ouders te beschikken over een Smartschoolaccount.   

De eerste keer dat je inlogt, leggen we je de eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) voor die je 

moet aanvaarden. Deze bevat de afspraken die het gebruik van Smartschool regelen. Wie zich niet 

aan deze afspraken houdt, kan tijdelijk (een deel van) zijn gebruikersrechten verliezen of zelfs 

definitief van deze e-learning omgeving worden uitgesloten.   

Je geeft meteen ook een e-mailadres op en je wijzigt je wachtwoord voor het co-account (dat van jullie 

zoon of dochter blijft ongewijzigd).  

Om als ouder van een leerling in te loggen op onze Smartschoolomgeving gebruiken jullie het co-

account van jullie zoon of dochter. Het activeren van de co-account is verplicht, aangezien bijna alle 

communicatie via Smartschool verloopt. 

Een paar keer per week inloggen op jullie co-account is dan ook een must om op de hoogte te 

blijven. Tot de persoonlijke berichten of documenten van jullie zoon of dochter heb je als ouder geen 

toegang.  

Wie zich eerder al aangemeld heeft, kan diezelfde aanmeldgegevens blijven gebruiken. Wie zich als 

ouder, van een kind dat vorig schooljaar op onze school ingeschreven was nog nooit aangemeld 

heeft, volgt de werkwijze die hieronder beschreven staat. 

Ouders van leerlingen die nieuw ingeschreven zijn op onze school krijgen de accountgegevens in de 

loop van september. 

  

Via de menubalk en Ga Naar vinden jullie informatie over:  

• de berichtenmodule, waar jullie een berichtje naar een leerkracht kunnen sturen;  

• de resultaten van evaluaties en het rapport;  

• het lesrooster;  

• de kalender: een overzicht van wat er doorheen het schooljaar binnen de school gebeurt; 

• de map binnen Intradesk -> Leerlingen -> agenda – belangrijke documenten  

• het schoolreglement;  

• de brieven die wij in de loop van het schooljaar aan onze leerlingen meegeven;  

• alle documenten die ook voor de leerlingen beschikbaar zijn;   

• enkele beknopte handleidingen;  

• de link Mijn kinderen, geeft jullie de mogelijkheid als ouder om tussen Smartschoolaccounts te 

switchen (ook vanuit andere scholen);  

 


