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STAPPENPLAN COMMUNICATIE SMARTSCHOOL
Taborschool Lotenhulle
Beste ouders
We stappen over naar een nieuw schoolplatform voor onze
schoolcommunicatie. Smartschool is het platform waarmee Broeders van
Liefde in zee zijn gegaan en waar alle scholen in de toekomst hun
communicatie mee zullen organiseren.
Communicatie vanuit de school zal op dit platform te raadplegen zijn. Het
is dus belangrijk om de nodige stappen te doorlopen zodat ook de
digitale communicatie verzekerd blijft.
Gelieve de nodige stappen (in bijlage) alvast te doen. Indien dit niet lukt,
kan je steeds contact opnemen met katrien.verniest@taborscholen.be
om de stappen samen te doorlopen of via 0478 59 80 07 om een
afspraak in te plannen.

Als ouders moet je 3 stappen doen per kind om de toegang tot het
platform te activeren.
Stap 1: de gebruikersnaam van je kind koppelen aan jouw mailadres
en op wachtwoord vergeten klikken
stap 2: Een nieuw wachtwoord aanvragen
Stap 3: het mailadres verifiëren

Als ouders moet je 3 stappen doen per kind om de toegang tot het platform te
activeren.

Stap 1: je mailadres koppelen aan het account van je kind door op
wachtwoord vergeten te klikken
1.1 Ga naar https://schoollotenhulle.smartschool.be/login
1.2 Vul in: gebruikersnaam. Dit is de naam van uw kind
voornaam.familienaam van het kind
Aandacht:
- Smartschool maakte geen leestekens aan. Voorbeeld Hélène-Marie
D’hooge heeft een gebruikersnaam helenemarie.dhooge
-

Vergeet het puntje niet tussen de familienaam en de voornaam

1.3 Klik op Wachtwoord vergeten

1.4 Onderstaand scherm verschijnt

Gebruikersnaam:

voornaam.familienaam van
het kind
e-mailadres: jouw persoonlijk
mailadres . Dat is het adres dat je
doorgegeven hebt aan de school.
- Vul bij gebruikersnaam: voornaam.familienaam van het kind in.
- Vul bij e-mailadres jouw persoonlijk mailadres in. Dat is het emailadres dat je
hebt doorgeven aan de school bij de inschrijving van je kind.
- Klik aan wachtwoord aanvragen
1.5 Onderstaand bericht verschijnt.
Klik op OK

1.6 Je komt terug op hetzelfde scherm, maar de link naar je mailadres werd
verstuurd. Open nu je mailbox

Stap 2: Jouw mailbox openen en de mail van smartschool openen.
(Een nieuw wachtwoord aanvragen)
2.1 onderstaande mail ontving je in je mailbox. (Misschien ook kijken bij
spam)

2.2 open de mail en klik op de link om een nieuw wachtwoord te kiezen

2.3 onderstaand scherm verschijnt. Je scrollt helemaal naar beneden
zodat “ja, ik ga akkoord” oplicht

2.4 Je kiest zelf een wachtwoord (minstens 8 karakters, combinatie van
letters hoofdletter, cijfers/andere tekens)

2.5 klik op opslaan
2.5 Bij het onderstaande scherm mag je op OK klikken. Later kan je nog
steeds de mobiele app koppelen.

2.6 onderstaand scherm verschijnt. Bevestig je e-mailadres

2.7 een bevestigingsmail werd verstuurd. Klik op OK

Stap 3: het mailadres verifiëren
3.1 Je opent je mail

3.2 Bevestig je e-mailadres door op de link te klikken

3.3 doorgaan naar smartschool

Instellingen meldingenbeheer
Meldingen zijn korte berichten die je op de hoogte brengen van berichten.
Het goed instellen van je meldingen is essentieel om zowel geen informatie te
missen, maar ook om niet te worden overstelpt met meldingen over nieuwigheden

1. Vink ‘beperkt berichtgeving’ aan. Dit zorgt ervoor dat je geen app-meldingen
ontvangt als je ingelogd bent op pc.

2. Je kan ook instellen van welke actie je op de hoogte wil worden gebracht. Je
op de hoogte brengen kan op drie manieren:
▪ Een pop-upvenster dat verschijnt op je pc
▪ Een melding in de Smartschool app
▪ Een email (je krijgt een email op je geregistreerde adres)
Standaard staat alles ingeschakeld. Dit zorgt voor een onnodige overdaad aan
meldingen en mails.
3. Deactiveer alle meldingen door in de 3 kolommen op het icoontje in de
hoofding te klikken.

4. Activeer nu alle functies waarvoor je een melding wil ontvangen door bij de
individuele delen het icoontje aan te klikken.
5. De instellingen worden onthouden.

Hoe de app van Smartschool installeren op
smatphone/iphone/ipad/….
Zie apart stappenplan

Waar zullen de berichten van de school verschijnen?
Ga naar

https://schoollotenhulle.smartschool.be

Klik op berichten

