STAPPENPLAN SMARTSCHOOL

Beste ouders,

Met dit stappenplan willen we jullie doorheen het proces van inloggen op Smartschool gidsen.
Het is mogelijk om de post te ontvangen en te raadplegen via de computer of via de
smartphone/tablet, met behulp van de app. Toch raden wij aan om de eerste login via de computer
te doen, omdat de ervaring leert dat we hiermee enkele valkuilen vermijden.

1.

Je eerste login
Surf op de computer naar zonnetje.smartschool.be
Bij “gebruikersnaam” vul je de naam van je kind
in volgens de formule “voornaam.achternaam”.
Zitten er spaties in de voor- of
achternaam? Deze mag je gewoon
behouden. Zorg er wel voor dat er voor of
na het punt, dat de voornaam van de
achternaam scheidt, géén spaties zitten.

Voorlopig hebben alle vaders het wachtwoord
“Zonnetje1” en alle moeders het wachtwoord
“Zonnetje2” meegekregen.
Mocht er een andere gezinssamenstelling zijn
dan bovenstaande, mag u ons dit laten weten,
zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

! Na je eerste login zal je je eigen wachtwoord moeten kiezen.
Het is dus van groot belang dat je een nieuw wachtwoord kiest.

Als alles goed loopt, wordt er gevraagd om de gebruikersovereenkomst goed te keuren, een nieuw
wachtwoord te kiezen en de persoonlijke gegevens aan te vullen. Doorloop dit proces.

2. Je bent nu ingelogd
Je komt op de homepagina van Smartschool terecht. Centraal op het scherm vind je de
‘nieuwsberichten’ terug. Dit zullen in praktijk korte herinneringsberichten zijn die de school
uitstuurt als er nieuwe post in de postmap zit, of als er klein schoolnieuws is. Deze berichten
vallen ook te raadplegen door in de rechterbalk op de ster met ‘nieuwsberichten’ te klikken.
De wekelijkse post en de briefjes daarentegen, zullen steeds in de ’postmap’ terug te vinden zijn.
Die vind je onder ‘Ga naar’ en vervolgens onder de titel ‘intradesk’. Als je hier op klikt, kom je in
de postmap terecht. Deze bevat op zijn beurt de submappen met algemeen schoolnieuws en met
klasspecifiek nieuws voor uw kinderen.

3. Meerdere kinderen op school?
Indien u meerdere kinderen op school heeft, hoeft u niet telkens apart in te loggen. Deze
accounts kunnen aan elkaar gelinkt worden, zodat u via één account het nieuws van al uw
kinderen te zien krijgt. Dit doet u door in de linkerbalk op de homepagina onder ‘Mijn kinderen’
op ‘voeg kinderen toe’ te klikken.
Om moeilijkheden te vermijden raden wij echter aan dit pas te doen eens u voor elk kind
individueel eens ingelogd bent, en het wachtwoord gewijzigd hebt naar een wachtwoord naar
keuze!
Vervolgens kan je met de volgende gegevens de accounts linken:
Smartschoolplatform: zonnetje.smartschool.be
Gebruikersnaam: “voornaam.achternaam” van het kind dat u probeert te koppelen
Wachtwoord: Het wachtwoord dat u gekozen hebt voor het account van het te koppelen
kind

4. Hoe lees ik mijn post via de app?
Eens u de bovenstaande stappen doorlopen heeft, kan u uw smartphone of tablet configureren
om de post ook op die manier te ontvangen.
Hiervoor moet u uiteraard eerst de app downloaden. Zoek de app via Google Play of in de Apple
app-store.
Eens de app geïnstalleerd is, loopt alles volgens hetzelfde principe als in de vorige stappen.
Onderstaande slides geven visueel weer hoe je inlogt en waar je de nieuwsberichten en postmap
terugvind.

Linksboven: Inloggen en het menu openen
Linksonder: De nieuwsberichten lezen
Rechtsonder: De postmap openen

