
Smartschool 

voor ouders
Hoofdstuk 1: Account activeren



Eerste keer aanmelden  

Stap 1
Surf naar 
https://sintlievenscollege.smartschool.be, door 
dit adres in te tikken in de adresbalk van uw 
browser, dus niet in het zoekveld van Google of 
een andere zoekmachine. 

Stap 2
Vul het mailadres in van uw zoon of dochter. Het 
mailadres van uw zoon of dochter vindt u op de 
voorzijde van deze handleiding. 

 

Stap 3
Er zijn twee ouder-accounts aangemaakt voor 
elke leerling. Deze kunnen gebruikt worden 
door een ouder, grootouder, voogd... Het wacht-
woord van de ouderaccounts kan u vinden op de 
voorzijde van deze handleiding. 1

Stap 4
Klik op “Aanmelden”. U krijgt de gebruikers- 
overeenkomst te zien, die neemt u door en u 
kiest onderaan een gepaste actie.

Stap 5
U zal na bovenstaande stappen gevraagd wor-
den om een eigen wachtwoord aan te maken.

Stap 6
Daarna vult u uw gegevens en persoonlijk 
e-mailadres in. Dit zal gebruikt worden voor 
notificaties en laatste nieuws.
 

Stap 7
Vanaf nu meldt u zich steeds aan met het mail-
adres van uw zoon of dochter en uw persoon-
lijke ouder-wachtwoord. Let op: communicatie 
naar de ouders (remediëring, organisatie van 
de oudercontacten ...) ontvangt u enkel op de  
ouder-account, dus niet op de leerlingaccount.

Opmerking
Wanneer een van de gebruikers zijn /haar 
wachtwoord vergeten is, kan deze opnieuw aan-
gemaakt worden. U gebruikt daarvoor de knop 
“Wachtwoord vergeten” bij het log-in venster. 
Wanneer een van de gebruikers deze functie ge-
bruikt zullen alle gebruikers daarvan een e-mail 
ontvangen. Gebruikers die hun wachtwoord niet 
vergeten zijn mogen deze mail negeren.



Links
Mijn kinderen: een overzicht van uw kinderen en de mogelijkheid                 
     om andere kinderen toe te voegen (kan van andere  
     scholen  zijn, zolang ze Smartschool gebruiken);
Mijn vakken: een overzicht van de vakken waar uw kind  
       elektronisch toegang tot heeft.

Midden
- hier krijgt u een overzicht van de belangrijkste 
   nieuwsberichten (bovenaan);

Andere onderdelen vindt u onder ‘Ga naar’, hier vindt u
- Planner
- Kalender
- Administratie
Op volgende pagina staat een overzicht van welke onderdelen u daar vindt. 

De onderdelen van Smartschool verkennen



Heeft u meerdere kinderen bij 
ons op school? 

Inleiding
Wanneer u meerdere kinderen bij ons op school 
hebt, dient u enkele stappen te herhalen. U dient 
bijvoorbeeld uw ouder-account voor alle kinde-
ren te activeren. 
 

Stap 1
Voer de stappen uit die hierboven beschre-
ven staan voor het eerste kind. Wanneer u uw  
ouder-account reeds geactiveerd hebt gaat u 
door naar stap 2. 

Stap 2
Eenmaal u de ouder-account geactiveerd hebt 
voor het eerste kind kan u starten met de ac-
tivatie voor de andere kinderen. U volgt hierbij 
dezelfde stappen als voor het eerste kind. Deze 
stappen kan u aan het begin van dit hoofdstuk 
vinden.  

Ga naar (vervolg) 

Planner: 
- hier vind je alle (school)activiteiten die van toepassing zijn voor uw kind; 

Kalender:  
- op de dagen met rode achtergrond heeft uw kind een overhoring;
- op de dagen met gele achtergrond moet uw kind een taak afgeven.

Administratie
- Mijn Documenten: hier kunt u eventueel schoolgerelateerde documenten opslaan;
- Lessenrooster: hier kunt u het lessenrooster van uw kind bekijken;
- Intradesk: hier komen alle verslagen en brieven terecht die voor u als ouder interessant  
 kunnen zijn. Het systeem werkt net zoals Verkenner. Om een verslag of brief te 
 openen klikt u hierop, het document gaat open in de browser;

- Mijn kinderen: Hier krijgt u een “Dashboard” met de belangrijkste informatie, zoals: 
  - berichten die aan u, als ouder, gericht zijn. Wanneer u op een bericht klikt,   
     krijgt u de inhoud te zien. U kunt ook antwoorden. De berichten zijn ook bereikbaar  
     via “Berichten” bovenaan op de menubalk;
  - de schoolagenda van uw kind;
  - de rapporten van uw kind, die verschijnen telkens de week nadat het rapport mee  
     naar huis werd gegeven;
  - belangrijke zaken uit het leerlingvolgsysteem. Hier vindt u de evaluatie van de  
     vakantiewerken en eventuele remediëring op het einde van elk trimester;
  - afwezigheden;
  - de module resultaten, die niet open staat voor de ouders, maar terug te vinden is  
     op het rapport. 
- Leerlingvolgsysteem: Alle remdiëringsopdrachten en acties die de school voor uw kind  
  voorziet in het kader van het ondersteunen van het leerproces (belangrijk!). 



Stap 3
Wanneer u de accounts voor alle kinderen ge-
activeerd hebt, dient u zich in te loggen op een 
van de ouder-accounts. Dit doet u met het mail-
adres van de leerling en het wachtwoord van 
uw persoonlijke ouder-account. 

Stap 4
Eenmaal ingelogd hebt u linksboven een afbeel-
ding van uw zoon/dochter onder ‘Mijn Kinderen’.  
Onderaan die module vindt u de knop om kinde-
ren toe te voegen. Klik daar op. 

Stap 5
U krijgt een venster te zien waar gevraagd wordt 
naar het platform, de gebruikersnaam en het 
wachtwoord. 

Het platform is: 
sintlievenscollege.smartschool.be 

Gebruikersnaam:
De gebruikersnaam van de leerling die u wenst 
toe te voegen. Deze is van de vorm: 
voornaam.familienaam@student.sintlievenscol-
lege.be 

Wachtwoord: 
Het ouder-wachtwoord dat hoort bij die leer-
ling. Dit wachtwoord hebt u op het einde van de 
activatie aangemaakt. 

Stap 6
Wanneer de kinderen zijn toegevoegd hoeft u 
bovenstaande stappen niet te herhalen. U kan 
wisselen tussen de accounts van de kinderen 
door links onder ‘Mijn Kinderen’ op hun foto te 
klikken. 

Vragen en contact
Als u verdere vragen hebt kunt u bovenaan op de menubalk steeds op ‘Handleiding’ klikken, daar 
staat heel veel uitleg over alle onderdelen. 
U kunt ook een mail sturen naar smartschool@sintlievenscollege.be. 

Colofon
Design en lay-out: Ped. ICT-coördinator (R. Wulgaert). Inhoud: secretariaat en ICT-cöordinatie 
Sint-Lievenscollege Humaniora (de Bakker D., Wulgaert R., Vermeire W.) Eindredactie: Directie 
(Degrave D., Platteeuw E. en Vandamme K.)



Smartschool 

voor ouders
Hoofdstuk 2: App en meldingen



App en website   

Inleiding
We werken op het Sint-Lievenscollege met 
Smartschool als elektronische leeromgeving. 
Zo kan u als ouder digitaal op de hoogte blijven 
van het rapport, agenda en leervorderingen van 
uw zoon of dochter. 

Dit kan zowel via de computer of laptop, als met 
de smartphone of tablet. Hieronder leggen we in 
enkele korte stappen uit hoe u de app installeert 
op uw mobiel toestel. 
 
Een app is een programma op uw smartphone 
of tablet. Ouders die dit niet wensen kunnen 
nog steeds terecht op http://sintlievenscollege.
smartschool.be 

Stap 1
Ga op uw toestel naar de plaats waar u applicaties 
kan downloaden. Vaakstvoorkomende zijn: 
- Google Play Store (Android, Samsung, HTC...)
- iOS (Apple toestellen, iPhone, iPad) 
- Windows Store (Windows smartphone) 

 Stap 2
Open de app. Gebruik de zoekfunctie en tik 
‘Smartschool’ in. Deze app is gratis en heeft de 
S in een oranje veld als herkenbaar logo. 

Stap 3 
Installeer de appplicatie op uw toestel. Dit kan 
soms enkele minuten duren. 

Stap 4
Start de app op. U zal als nieuwe gebruiker 
gevraagd worden naar drie zaken. Het platform, 
de gebruikersnaam en wachtwoord. 

Onder platform vult u, naargelang toestel, in: 
sintlievenscollege.smartschool.be
of
smartschool.sintlievenscollege.be

Onder gebruikersnaam vult u de 
gebruikersnaam van uw zoon/dochter in. Dit in 
het format: voornaam.familienaam@student.
sintlievenscollege.be

Als wachtwoord gebruikt u het wachtwoord dat 
u aangemaakt hebt bij de eerste keer inloggen 
met uw co-account. 

Heeft u de co-account nog niet geactiveerd of 
nog niet ingelogd op Smartschool? Bekijk dan 
zeker de eerste editie van Smartschool voor 
ouders. 

Vragen of ervaart u problemen? 
U kan ons contacteren  via  
smartschool@sintlievenscollege.be 



Meldingen en het profiel

Inleiding
Als je de website of de app gebruikt zal u merken 
dat u van veel zaken (schoolagenda, punten, 
schoolnieuws…) op de hoogte wordt gehouden. 
Dit door middel van meldingen op de computer, 
via e-mail of via de app. 

Soms kan dat wat veel zijn of krijgt u een 
melding via mail die u reeds ontving met de app. 
Of u wilt liever geen schoolnieuws ontvangen na 
19.00 uur. Dat kan allemaal ingesteld worden in 
Smartschool. 

Hieronder lichten we in enkele stappen toe hoe 
u uw account zo kan instellen dat u de relevante 
meldingen krijgt op de momenten- en op het 
toestel dat u verkiest. 

Tip: laat meldingen met betrekking tot het 
leerlingvolgsysteem aan staan. 

Stap 1
Wanneer u ingelogd bent op de computer vindt 
u bovenaan links uw naam. Klik op uw naam om 
een menu open te vouwen. 

Stap 2
Vervolgens klikt u in dat menu op berichtgeving. 
Dit vindt u links en heeft een icoon van een rode 
tekstballon

Stap 3
Ten eerste kan u bepalen wanneer u meldingen 
wilt ontvangen. Niet na 19.00 uur? Niet op 
zondag? Dat kan u bovenaan de pagina instellen. 

Stap 4
Daaronder kan u per module instellen hoe u op 
de hoogte wil gebracht worden. Wilt u berichten 
ontvangen via mail of enkel via de app? Of 
schoolnieuws zeker via mail, maar via de app 
hoeft niet? Dat kan u instellen. U kan meldingen 
ontvangen in de browser (tijdens het surfen met 
laptop of vaste computer), app (smartphone of 
tablet) of via e-mail. Standaard staan alle opties 
aan (ingekleurd). 

Problemen?
Vragen of iets niet duidelijk voor u? Geen 
probleem, u kan ons contacteren via 
smartschool@sintlievenscollege.be 



Samenvattend

Ouder-account, waarvoor dient dat?
De ouder-account is de primaire bron van 
informatie voor u als ouder. U wordt via 
Smartschool op de hoogte gehouden van 
schoolcommunicatie, schoolnieuws, organisatie 
van oudercontacten, de remediëring van de 
leerling, het rapport, de schoolagenda, de 
berichten... 

Kan ik niet de account van mijn zoon/dochter 
gebruiken? 
Neen. Informatie over de organisatie van de 
oudercontacten, de inschrijvingen en informatie 
over de studievoortuitgang en remediëring 
worden gestuurd naar de ouder-account, niet 
naar de leerling.

Hoe maak je zo een ouder-account aan? 
U kan een ouder-account aanmaken door 
de stappen te volgen in hoofdstuk 1 van 
‘Smartschool voor ouders’ 

Hoe log ik in met de ouder-account? 
U gebruikt de gebruikersnaam van zoon of 
dochter. Deze is van de vorm: voornaam.
familienaam@student.sintlievenscollege.be. 
Daarnaast gebruikt u het tijdelijk wachtwoord 
als dit de eerste keer is dat u zich aanmeldt. 
Vanaf de tweede keer gebruikt u het 
zelfgekozen wachtwoord. 

Ik krijg te veel meldingen van Smartschool!
Wanneer u ervaart dat u te veel meldingen van 
Smartschool krijgt, of deze niet op het juiste 
toestel of kanaal ontvangt, kan u dit aanpassen. 
Bekijk hiervoor hoofdstuk twee van ‘Smartschool 
voor ouders’. Daar leert u in te stellen wanneer 
u welke melding wilt ontvangen en/of op welk 
toestel u dit verkiest te lezen. 

Is het verplicht om de app voor smartphone of 
tablet te gebruiken? 
Neen, Smartschool is ook te bereiken via http://
sintlievenscollege.smartschool.be 

Hoe maak ik een afspraak met een leerkracht?
Afspraken voor het ouder-contact maakt u via 
Smartschool. U dient zich eerst in te loggen met 
uw ouder-account. Daarna is de module om de 
afspraken te maken te vinden aan de rechterkant 
van de startpagina. Voor meer details bekijkt u 
hoofdstuk drie van ‘Smartschool voor ouders’. 

Moet ik voor elke leerling afzonderlijk 
afspraken maken voor het oudercontact? 
Ja. Dit doet u voor elk kind afzonderlijk via 
Smartschool. Daarvoor dient u zich opnieuw in 
te loggen met de ouder-account of koppelt u de 
kinderen. 

Meer informatie over hoe u afspraken maakt 
voor het oudercontact en waar u op moet letten 
wanneer meerdere kinderen bij ons op school 
hebt vindt u in hoofdstuk drie van ‘Smartschool 
voor ouders’. 

Wanneer ontvang ik een rapport op 
Smartschool? 
De leerling krijgt zijn rapport eerst op papier. De 
eerstvolgende maandag na het uitdelen van de 
rapporten zijn ze beschikbaar via Smartschool. 

Wie kan ik contacteren als ik een vraag of 
probleem heb met Smartschool? 
U kan zich richten tot smartschool@
sintlievenscollege.be . 
Mijnheer de Bakker, mijnheer Vermeire en 
mijnheer Wulgaert zullen hun best doen u zo 
snel als mogelijk te helpen. 

Vragen en contact 
Als u verdere vragen hebt kunt u bovenaan op 
de menubalk steeds op ‘Handleiding’ klikken, 
daar staat heel veel uitleg over alle onderdelen. 
U kunt ook een mail sturen naar smartschool@ 
sintlievenscollege.be. 

Colofon 
Design en lay-out: Ped. ICT-coördinator (R. 
Wulgaert). Inhoud: secretariaat en ICT- 
cöordinatie Sint-Lievenscollege Humaniora (de 
Bakker D., Wulgaert R., Vermeire W. Eindre-
dactie: Directie (Degrave D., Platteeuw E. en 
Vandamme K.)


