
Wegwijzer 
Smartschool



Wat is Smartschool?
   Waarom Smartschool en waarvoor wordt het gebruikt?

• Veel communicatie van en naar leerlingen – ouders – leerkrachten gebeurt via Smartschool. 
• In principe heeft elk vak heeft een vakmap waar de leerkracht lesmateriaal, Powerpoints van lessen, extra 

oefeningen,... plaatst. Leerlingen laden hier de digitale taken op (met deadlines). 
• Gebruik van de digitale schoolagenda.
• Het beheer van rapporten: te allen tijde kan u de resultaten raadplegen van de verschillende evaluaties. 



http://sgc.smartschool.be

Vul uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in en klik op de knop 
Aanmelden. Gebruikersnaam en 
wachtwoord ontvangt u van de 
school.

Meld niet aan met de gegevens 
van uw zoon/dochter want dan 
mist u berichten die specifiek 
voor ouders zijn bedoeld.

U krijgt nu een 
gebruikersovereenkomst te 
zien, klik op “ja ik ga akkoord”.

Vervolgens kan u uw  
wachtwoord wijzigen.



Mijn kinderen
Indien u 1 kind op onze school heeft, hoeft u niets te ondernemen.  
Uw zoon of dochter staat linksboven. Indien u meerdere kinderen op onze 
school heeft, klikt u op “Voeg kinderen toe“. U kan ook kinderen van een 
andere school toevoegen, op voorwaarde dat die school ook Smartschool 
gebruikt. Vul dan bij “Smartschoolplatform” telkens de juiste gegevens in.

Indien uw gezin een 
nieuw samengesteld 
gezin is, lees dan zeker 
de “Informatie voor 
gescheiden ouders”. 

Klik op “Opslaan”.

Uw 2de kind werd aan de lijst 
toegevoegd en u kan 
makkelijk wisselen tussen de 
2 accounts. Op dezelfde 
manier kan u een 3de, 4de,... 
kind toevoegen.



Profiel
Klik bovenaan links op de naam van uw kind en klik vervolgens 
op profiel.

In uw profiel kan u: 
• uw persoonlijke gegevens aanpassen 
• uw wachtwoord aanpassen 
• uw taalkeuze instellen 
• uw account extra beveiligen 
• de SS-app downloaden en beheren 
• uw berichtgeving aanpassen:



Om brieven en documenten te lezen, 
gaat u naar “Intradesk”. Als u bv. op 
het mapje “brieven aan leerlingen en 
ouders” klikt, krijgt u alle brieven te 
zien die dit jaar reeds werden 
meegegeven.

Intradesk



In de berichtenmodule kan u berichten 
ontvangen en verzenden. U kan hier 
enkel ontvangers die een 
Smartschoolaccount voor onze school 
hebben, selecteren of intypen. Gewone 
e-mailadressen kunnen niet gebruikt 
worden.  De communicatie tussen de 
klastitularis, leerkrachten en ouders 
verloopt onder andere via het 
berichtensysteem.  

Berichten

Nieuw bericht opstellen

Beantwoorden

Beantwoord allen

Doorsturen

Afdrukken

Archiveren

Berichten verplaatsen

Formaat wijzigen

Berichten verwijderen

Zoeken

Geavanceerde instellingen

Nieuwe berichten ophalen



Bovenaan of links op het startscherm van 
Smartschool vindt u “Mijn vakken”.  
Dit menu bevat informatie die onder meer 
leerkrachten aan hun leerlingen ter 
beschikking stellen.  

Vakken

Om de informatie van 
een bepaald vak te 
bekijken, klikt u op de 
naam van het vak. 

Mijn vakken: informatie van leerkrachten voor hun leerlingen



Leerlingvolgsysteem
Ga naar -> leerlingvolgsysteem

In het leerlingvolgsysteem kan u de afwezigheden en het te laat komen van uw kind zelf opvolgen.



Overzichtspagina
Als u bovenaan links klikt op “mijn kinderen” krijgt u een overzicht van een aantal menu’s samen op één pagina. 
Aangezien deze informatie voortdurend wordt aangepast, vindt u op deze pagina steeds de meest recente items terug.



Puntenboek
Hier kan u een overzicht vinden van de punten 
van evaluaties, onderverdeeld in laatste week, 
voorbije 14 dagen en voorbije 30 dagen. Ook 
de rapporten zijn hier beschikbaar.

start 
evaluaties 

projectevaluaties 
rapporten

Ga naar -> puntenboek



Op dit lesuur is 
er een toets gepland.

Tegen dit lesuur moet je een taak 
maken of iets meebrengen.

Tijdens dit lesuur is er een toets of 
taak opgegeven.

Schoolagenda

In de eerste graad kan u op het icoontje klikken 
om meer informatie te krijgen over een toets of 
taak.



Lessenrooster
Ga naar -> lessenrooster

Dit is het 
standaard 
lessenrooster. 

Hier kan u een aangepast 
lessenrooster vinden bv. bij 
vervangingen (in rood aangeduid), 
lokaalwissel, activiteiten.



Kalender

Rechts bovenaan kan u op de kalender klikken. 
Hierin vindt u alle activiteiten die voor uw zoon/
dochter van toepassing zijn.



Handleiding en hulp
Smartschool voorziet eigen handleidingen, klik bovenaan op het vraagteken.


