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Taborschool Lotenhulle maakt deel uit van de VZW Organisatie Broeders van Liefde   BE0406.633.304  

Beste ouder, 
 

deze week een berichtenbrief  nav  OPSTART COMMUNICATIE IN SMARTSCHOOL . 
 

Tijdens de infoavond bracht ik u als ouder op de hoogte van het feit dat wij overstappen 

naar SMARTSCHOOL voor heel wat toepassingen. Leerkrachten bereiden nu reeds 

hierin hun lessen en activiteiten voor, zorgdossiers worden in Smartschool up to date 

gehouden, maar ook de communicatie zullen we via Smartschool uitbouwen. 
 

In bijlage én in de schooltas van je gezinsoudste vindt u een stappenplan om dit te 

activeren per kind. Elke gezinsoudste krijgt dit stappenplan (boekje) ook mee op papier. 

Mogen we vragen om dit stappenplan nauwgezet te volgen? Ook het instellen van de 

meldingen is een belangrijke stap om te vermijden dat u nadien te veel berichten zou 

krijgen. 

 

Verder is het ook zo dat Smartschool een handige app heeft (zie stappenplan). Nadat 

u via de computer heeft ingelogd, kan u tevens de app installeren op uw mobiele 

telefoon. Tip : installeer de Smartschool app op uw telefoon. Zo hoef je niet telkens  in 

te loggen om berichten te kunnen lezen en kan je snel wisselen tussen de verschillende 

accounts van je kinderen. 

 

Tijdelijk zullen we communiceren via Smartschool en ons huidig kanaal, Informat, om 

ervoor te zorgen dat elke ouder de kans krijgt om het account in smartschool voor elk 

kind te activeren. Graag moedigen we u aan om dit de komende 2 weken in orde te 

brengen. Ook ik zal vanaf 2022 nog louter via Smartschool communiceren om dubbel 

werk te vermijden en een overload aan berichten in jullie mailbox te vermijden. Ook de 

leerkrachten zullen in de loop van dit schooljaar nog overstappen naar Smartschool 

qua communicatie. 
 

Mochten er vragen zijn of moeilijkheden bij het installeren of inloggen bij Smartschool, 

aarzel niet om contact met ons op te nemen. Juf Katrien, onze IT-coördinator, helpt u 

graag verder op weg.  

 

Alvast dank voor de medewerking!  
 

Met vriendelijke groeten,  

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 
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