
Smartschool voor ouders

In samenwerking met



1. Smartschool starten 



De eerste keer inloggen 

1. Start de eerste keer met de gegevens van school: je 
krijgt van de school een login die slechts 1 keer werkt: 
je moet het wachtwoord vervangen, de 
gebruikersnaam blijft dezelfde. 

2.  Verander jouw wachtwoord : log in met het 
wachtwoord dat je van school ontvangen hebt en kies een 
nieuw wachtwoord. Jouw wachtwoord niet vergeten!



3. Je ontvangt een bevestiging op jouw e-mailadres.

4. Bevestig op de blauwe link in de email, dat je het 
wachtwoord aangepast hebt

Vanaf nu log je in met je nieuwe wachtwoord
= je bent geregistreerd op smartschool. Vanaf nu moet je 

altijd je nieuwe wachtwoord gebruiken. 

Extra: je kan je wachtwoord regelmatig veranderen op jouw profiel – zie 
10.Jouw profiel in smartschool veranderen.



2. Startpagina basisonderwijs

Dit is de menubalk 



Jouw naam = profiel

Foto’s van activiteiten

Belangrijke berichten van de school

Belangrijke functies 
voor ouders



Naam van je kind

Foto’s van activiteiten

Belangrijke berichten van de school

Resultaten van je kind

Of misschien ziet je startpagina zo uit:

Jouw naam = profiel



3. Berichten lezen 

1. Klik op je startpagina of menubalk op
BERICHTEN

2. Al jouw berichten verschijnen in het
POSTVAK IN
Klik je op het bericht dan kan je het volledig 
bericht lezen.

Lees regelmatig jouw berichten. Dit is 
belangrijke informatie voor jou.

Extra! Wil je graag verwittigd worden van nieuwe 
berichten? Pas dit aan in jouw profiel – zie 10.Jouw profiel 
in smartschool veranderen.



4. Berichten beantwoorden

Als je op het bericht klikt dan zal je het 
volledig bericht kunnen lezen.

Om te antwoorden op dit bericht klik je op 
de groene pijl         . Je kan je antwoord 
schrijven op het vak ‘Snel antwoorden’. 
Het bericht wordt automatisch verstuurd 
naar de persoon die jou een bericht schreef.

Verstuur jouw bericht door op Versturen te 
klikken



5. Een nieuw bericht schrijven 

1. Klik op de menubalk of 
startpagina op Berichten

2. Om een nieuwe bericht te 
schrijven klik je op het groene 
plusteken

Dan verschijnt er een venster waar 
je je bericht kan schrijven (zie 
volgend blad)



Heb je op het groene plusteken     geklikt? 
Dan verschijnt er een scherm waar je je bericht 
kan schrijven. 

Schrijf jouw bericht in deze zone



3. Aan wie wil je dit bericht schrijven?

Klik op het groene plusteken        bij het vak Aan: 
Je krijgt een nieuwe scherm waarop je kan 
selecteren bijvoorbeeld directie, secretariaat of 
leeraar per klas. Klik op jouw selectie. 

Weet je de naam van de leraar 
niet?

Klik op leeraar per klas en dan de 
klas van jouw kind 



Selecteer de leraar die je een bericht wil sturen door op 
het vakje te klikken           en dan de groene pijl
Je kan ook een bericht naar verschillende leraren sturen 
als je verschillende namen selecteert.

Klik op opslaan



Je krijgt een scherm waarin je je bericht kan schrijven

4. Vul het onderwerp in: waarover wil je een bericht 
schrijven?

5. Schrijf jouw bericht in deze zone

6. Klik op Versturen



6. Wat is een melding? 



Soorten meldingen 

Je kan op drie verschillende manieren geïnformeerd worden over nieuwe berichten. Selecteer zelf wat jou best 
uitkomt :

Het rode tekstballonnetje staat voor meldingen op de computer. Je kan hier alle veranderingen zien voor de 
module die je gekozen hebt. Alle veranderingen zijn zichtbaar zijn wanneer je bent aangemeld. Een zwart 
ballonnetje = geen nieuwe meldingen, een rood tekstballonnetje = wel nieuwe meldingen. 

Meldingen in de Smartschool App zijn alleen voor de applicatie op je smartphone. De App is gratis.  Je kan er de 
modules die voor jou open staan makkelijk zien en meldingen krijgen op je smartphone indien je dit aanduidt. 

Kies je voor het envelopje dan zal er een e-mail toekomen op je ingestelde e-mailadres met de melding. Je krijgt 
een link te zien en kan rechtstreeks via de link de melding bekijken waarover het gaat. 





7. Een afspraak maken voor een oudercontact 



1. Ga met je pijl naar Ga naar in de menubalk. Er gaat  
een nieuw menu automatisch open

2. Klik op Oudercontact



3. Je kan dan kiezen tussen

- een nieuwe afspraak maken of

- een bestaande afspraak veranderen of

- een bestaande afspraak annuleren of verwijderen



Kies je voor een afspraak maken :

1. Kies de datum van het oudercontact
Klik je op het pijltje naast de datum, dan krijg je de data 
van alle oudercontacten. Klik op de datum van het juist 
oudercontact!

Als je niet aanwezig kan zijn op het oudercontact klik op 
‘Ik zal niet aanwezig zijn tijdens het oudercontact’

2. Klik op Doorgaan



3. Kies een leeraar voor een afspraak. Klik je op de grijze 
pijl dan krijg je alle namen te zien. Klik op naam van de 
leraar die je wil spreken en klik op ok

4. Klik op het uur waarop je naar het oudercontact wil 
komen. 
Belangrijk! Is het uur al bezet? Dan moet je een ander uur 
kiezen!



5. Je afspraak bevestigen :

- Geef (eventueel) de reden voor de afspraak. Waarom 
wil je met de leraar spreken?

- Wil je een herinnering per sms, klik JA. Opgelet! Je 
moet voor de sms betalen

- Wil je geen herinnering, klik NEEN. Noteer de datum 
en uur van je afspraak zodat je het zeker niet vergeet!

6. Klik op Bevestigen



7. Je ontvangt een bericht in je  POSTVAK IN – Berichten 
met je afspraak

Is het oudercontact digitaal, omwille van Corona?

Klik op Oudercontact online volgen via Smartschool live.
Dit vind je in het bericht voor bevestiging van je afspraak 
in je POSTVAK IN - Berichten



8. De resultaten van je kind 

1. Ga met je pijl naar Ga naar in de menubalk. Er gaat  
een nieuw menu automatisch open

2. Klik op Score puntenboek

OF

Klik  op puntenboek in je startpagina



Je krijgt dan de volledige lijst van de punten van jouw kind



9. De schoolagenda 

1. Ga met je pijl naar Ga naar in de menubalk. Er gaat  
een nieuw menu automatisch open

2. Klik op Schoolagenda



10. Jouw profiel op smartschool veranderen 

1. Klik op jouw naam (=jouw profiel) op de startpagina



Belangrijke functies in jouw profiel :

- Persoonlijke gegevens kunnen veranderd worden

- Gebruikersnaam en wachtwoord veranderen (kies 
voor een persoonlijk wachtwoord die je niet vergeet)

- Taalkeuze : je kan kiezen in welke taal jouw 
smartschool staat

- Berichtgeving : wil je verwittigd worden als er nieuwe 
berichten zijn? Hoe? Kies hier een alternatief

- Smartschool App : op welke smartphone gebruik je 
smartschool



11. Kinderen toevoegen aan jouw profiel 

1. Ga in jouw startpagina naar ‘Voeg kinderen toe’



2. Smartschoolplatform is het webadres die je gebruikt 
om op smartschool te gaan. Dit heb je van de school 
ontvangen.

3. Gebruik het wachtwoord van het kind dat je wil 
toevoegen. Dit heb je ook van de school ontvangen.

4. Klik op Opslaan



11. Smartschool op je smartphone : de app

Instaleer de Smartschool app op je smartphone via 

Vul de naam van het platform van jouw school in (je 
ontvangt deze gegevens van de school)

Log in met de persoonlijke gegevens die je van de school 
ontvangen hebt

Je gaat akkoord met de gebruiksvoorwaarden

Je kan dan je wachtwoord veranderen

BELANGRIJK : er zijn functies die niet werken op de 
smartphone! Bekijk op voorhand wat je app wel of niet 
kan.



Nog hulp nodig?

Het Huis van het Kind Zaventem organiseert samen met Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde en 
Schoolopbouwwerk Zaventem,  GRATIS ‘fysieke’ cursussen digitaal wegwijs en omgaan met smartschool.

Wil je graag deelnemen? Zo krijg je meer info op jouw maat!
Volg ons op Facebook en ontdek wanneer deze cursussen doorgaan.
Schrijf je op tijd in, de plaatsen zijn beperkt.

Heb jij nog vragen over de school, onderwijs in het algemeen of de opvoeding van kinderen?
We zoeken graag met jou naar antwoorden!

Contacteer ons op : 
Huis van het Kind Zaventem

Quinkenstraat, Zaventem  - 0492 184 082
huisvanhetkind@zaventem.be

Bezoek onze website www.huisvanhetkindzaventem.be en volg ons op 

mailto:huisvanhetkind@zaventem.be
http://www.huisvanhetkindzaventem.be/

