
Stappenplan eerste 
aanmelding op 

Smartschool



Voor je begint

• Lees alle volgende stappen heel grondig!

• Controleer alles wat  je typt grondig op 

typfouten.

• Vraag eventueel hulp aan mama/ papa.



Stap 1

• Ga naar volgende website:

sgc.smartschool.be

https://sgc.smartschool.be/


Stap 2
• Je ouders hebben een mail gekregen met daarin je gebruikersnaam en 

wachtwoord.

• Controleer of je gebruikersnaam volledig juist is. Je gebruikersnaam bestaat 

uit: 

• De eerste 2 letters van je achternaam + de eerste 2 letters van je 

voornaam + je geboortedatum

• OPGELET! Overbodige nullen vallen weg in je geboortedatum

• Voorbeeld 1: Joske Vermeulen - 10/11/2009 è VeJo10112009

• Voorbeeld 2: Jefke Vermeulen – 01/09/2009è VeJe192009



Stap 3
• Vul je gebruikersnaam en 

wachtwoord in.
• OPGELET! Je wachtwoord 

is hoofdlettergevoelig!

• Klik daarna op de knop 
‘Aanmelden’.

• Je krijgt nu een 

gebruikersovereenkomst 
te zien. Scroll naar 

beneden en klik op ‘Ja ik 
ga akkoord’.



Voor je naar stap 4 gaat

Verzin een nieuw wachtwoord. Je nieuwe wachtwoord moet bestaan uit:

• Minstens 8 tekens

• Kleine letters

• Hoofdletters

• Cijfers

• NIET 3 keer hetzelfde opeenvolgend teken: VB hallOOO

• Vb: Vakantie2021

• Schrijf je gebruikersnaam én wachtwoord ergens veilig op. Je zal dit ook mee moeten 

brengen naar de ICT-les.



Stap 4
• Vul je huidige en je nieuwe  

wachtwoord in. Herhaal ook je 
nieuwe wachtwoord.

• Je kan controleren door op het 
oogje te klikken.

• OPGELET! Je wachtwoord is 
hoofdlettergevoelig!

• Klik daarna op de knop 
‘Opslaan’.



Voor je naar stap 5 gaat

Heb je al een persoonlijk 
e-mailadres én ken je daar ook 

het wachtwoord van?

Ja Schrijf je e-mailadres en 
wachtwoord dan ergens veilig 

op en ga dan verder naar 
stap 5A.

Ja, maar ik ken het 
wachtwoord niet meer./ Neen, 
ik heb nog geen persoonlijk 

e-mailadres.

Maak dan eerst een (nieuw) 
persoonlijk e-mailadres aan. 
Je kan dit makkelijk doen via 

Gmail.
Schrijf zeker je e-mailadres en 
wachtwoord ergens veilig op 

en ga dan verder naar stap 5A.



Stap 5A
• Klik op je naam linksboven in je scherm.

• Kies vervolgens voor ‘Profiel’

• Klik op ‘Persoonlijke gegevens’.

• Geef bij ‘E-mailadres’ je persoonlijke e-

mailadres in. NIET dat van mama/ 

papa/…, echt enkel je persoonlijke.

• BELANGRIJK: Controleer zeker dat je je 

e-mailadres juist getypt hebt!

• Schrijf zeker je e-mailadres en wachtwoord 

ergens veilig op! Je gaat dit ook moeten 

meebrengen naar de ICT-les.

• Klik op ‘Wijzigen’.



Stap 5B • Naast ‘E-mailadres’ verschijnt nu een rood 

driekhoekje. Klik daarop en kies  voor ‘Verstuur 

bevestigingsmail opnieuw’.

• Smartschool heeft je nu een e-mail gestuurd 

met daarin een bevestigingslink. Klik daarop 

om je e-mailadres te bevestigen. Het bevestigen 

van je e-mailadres zorgt ervoor dat, als je je 

wachtwoord van Smartschool zou vergeten, je 

een nieuw wachtwoord kan aanmaken.

• Ga in Smartschool terug naar je persoonlijke 

gegevens. Als je alles juist gedaan hebt, staat er 

nu naast ‘E-mailadres’ een groen vinkje.



Stap 6
• Alles gelukt? Ja? Super!!! Je bent helemaal klaar! 

• Heb je nog vragen? Aarzel dan niet mevr. De Keersmaeker of 

mevr. Giritziotis te contacteren.

Welkom op onze school en op Smartschool!


