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Beste ouders
Vanaf september 2021 starten wij met het elektronische platform Smartschool.
Smartschool is een digitaal leerplatform dat toegang biedt tot een leeromgeving waarin u als ouder
kan communiceren met de leerkrachten en directie, berichten en nieuwsberichten ontvangt, rapporten
kan consulteren, oudercontacten kan reserveren, etc.
Om Smartschool te raadplegen, gebruikt u bij voorkeur de meest recente versie van uw browser.
Het smartschoolplatform van onze school vindt u op volgend adres: angelusinstituut.smartschool.be
Let erop dat u op het juiste smartschoolplatform inlogt. “Smartschool” intypen in Google volstaat niet.
Inloggen doet u met de gebruikersnaam en wachtwoord die u via een brief vandaag (of ten
laatste morgen) meekrijgt in de schooltas van uw kind.
(Morgen indien de klasleerkracht in de kleuterschool het heen-en-weermapje niet heeft.)
Elke ouder krijgt een apart account. (co-account 1 en co-account 2)
Zoals u in de brief kan lezen is uw gebruikersnaam de naam van uw kind.
Uw partner gebruikt diezelfde gebruikersnaam, maar een ander wachtwoord.
Na de eerste aanmelding dient u onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen. Dit nieuwe wachtwoord
blijft geldig gedurende de volledige schoolloopbaan van uw kind in het Angelusinstituut.
Hieronder vindt u een kort stappenplan om in te loggen.
1.
Bij het beginscherm vult u uw gebruikersnaam + wachtwoord in. Nadien klikt u op de
blauwe knop ‘Aanmelden’.
2.
Het volgende scherm is de gebruikersovereenkomst. Na dit gelezen te hebben klikt u op
de blauwe knop: “Ja ik ga akkoord.”
3.
Het daaropvolgende scherm geeft u 2x uw nieuwe wachtwoord op.
4.
Het voorlaatste scherm vervolledigt u uw persoonlijke gegevens: voornaam,
achternaam, rol (moeder, vader, voogd, …), e-mailadres en uw telefoonnummer. Dan kan u
weer op de blauwe knop 'Opslaan' klikken.
5.
Bij de laatste stap kijkt u uw gegevens na. Zijn ze correct? Klik dan weer op de blauwe
knop 'Opslaan'.
6.
Klaar!
Bent u nadien uw wachtwoord vergeten? Vul dan de gebruikersnaam in op de inlogpagina van
Smartschool en klik op “Wachtwoord vergeten?”. Er wordt dan een nieuw wachtwoord verstuurd naar
het e-mailadres dat u bij de eerste aanmelding verplicht dient in te vullen.

Indien u meerdere kinderen heeft, kan u hetzelfde wachtwoord voor al uw kinderen instellen.
Wanneer u bent ingelogd, kan u rechtsboven in de oranje balk van Smartschool onder ‘Mijn kinderen’
uw kinderen zelf toevoegen.
Van zodra u bent ingelogd via een webbrowser op uw computer, kan u ook de gratis app van
Smartschool installeren. Deze vindt u terug in de Google Play Store (Android) en de Appstore (iOs).
Daar dient u eerst het smartschooldomein (angelusinstituut.smartschool.be) in te geven en nadien
kan u met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen.
Indien u nog andere vragen heeft over het gebruik van Smartschool zijn
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er handleidingen voorhanden in het platform. Rechts bovenaan kan u in de oranje balk op een
vraagteken klikken en daar kan u alvast een kijkje nemen.
Verder raden we u aan om onder ‘Profiel’ (links bovenaan in de oranje balk op de naam van uw kind
klikken) bij de optie ‘Berichtgeving’ uw eigen wensen in te stellen. Hier kan u immers zelf bepalen
waar, wanneer en op welke manier u op de hoogte wordt gehouden van de meest relevante
informatie.
Wanneer u rechtsboven op de module ‘Vakken’ klikt, dan verschijnt de klasblog van de klas(sen) van
uw kind(eren). Hier vindt u het reilen en zeilen terug van hun klasavonturen.
Klasnieuws, foto’s, documenten, weblinks, live waar u in rechtstreeks contact kan staan met de
klasleerkracht, etc
Aangezien Smartschool een nieuw en heel uitgebreid platform is en we dit stapsgewijs zullen
implementeren, willen we jullie hiervan ook op de hoogte brengen.
Vanaf september 2021
• Berichten
Veilige, interne communicatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.
• Nieuwsberichten
Via nieuwsberichten worden belangrijke, interessante of leuke zaken kenbaar gemaakt aan
ouders, leerlingen en leerkrachten.
• Afwezigheden
Blijf op de hoogte van de afwezigheden van uw kind(eren).
• Kalender
Uitstappen, vrije dagen, toetsenperiodes, … alle belangrijke data in 1 kalender.
• Push notificaties (berichtgeving)
Verschijnt er iets nieuws in Smartschool? Dankzij push notificaties krijgt u onmiddellijk een
mailtje of melding op uw smartphone.
Vanaf oktober 2021
• Oudercontact
Ouders kunnen via een online boekingssysteem hun afspraken plannen met de leerkracht(en).
Vanaf januari 2022
• Intradesk
Herbekijk alle schooldocumenten (schoolreglement, kalender, brieven,…) op intradesk.
Vanaf april 2022
• LVS
Leerzorg en leefzorg. Het zijn werkwoorden in elke school. Om deze processen in goede
banen te leiden biedt Smartschool een flexibel leerlingvolgsysteem (LVS). Het
leerlingvolgsysteem zal ook raadpleegbaar zijn in de gratis Smartschool App voor iOS en
Android.
• Enquête
Laat uw stem horen door deel te nemen aan enquêtes.
Vanaf september 2022 zullen er nog extra modules toegevoegd worden.
Telkens wanneer een nieuwe module wordt geïmplementeerd, zullen we u ook op de hoogte brengen
via Smartschool.
De deontologische code betreffende Smartschool vindt u terug in ons schoolreglement.
Indien u deze mail wenst te vertalen, verwijs ik u graag door naar www.deepl.com/translator
Fijne opstart van het nieuwe schooljaar!
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