
DIGITALE VERANDERING: van Gimme naar Smartschool Essen, 2022-08-25

Beste ouder(s)

We hadden het vorig schooljaar al aangekondigd: Gimme verdwijnt, Smartschool verschijnt.
Dat betekent wel dat u dit als ouder in orde moet maken. We nemen u hieronder mee in
het stappenplan dat u moet doorlopen. Zo ontvangt u daarna meldingen en berichten van onze
school. Neem de tijd om onderstaand document aandachtig te lezen en alle stappen te
doorlopen.

1. BELANGRIJKE INFO OVER SMARTSCHOOL

Elke ouder heeft per kind een co-account bij de account van zijn/haar kind, waarop ze
schoolinfo en klasinfo krijgen. Ze kunnen de accounts wel koppelen via ‘Mijn kinderen’ op
hun startpagina in Smartschool (zie handleiding).

Standaard zijn er 2 co-accounts aangemaakt, 1 met ‘rol’ moeder en 1 met ‘rol’ vader. Je
kan bij de eerste keer inloggen zelf nog de rol wijzigen, naar bv (stief )moeder/vader,
grootouder of voogd. Wie graag nog een extra co-account heeft voor bv plusouders, kan
die aanvragen.

Inloggegevens:
- Smartschoolplatform: lagercollegeessen.smartschool.be
- gebruikersnaam: voornaamkind.familienaamkind
- wachtwoord

- moederaccount: Moeder123
- vaderaccount: Vader123

- Ouders zullen dit wachtwoord bij de eerste keer inloggen moeten wijzigen. (meer
info hieronder!)

Ouders moeten bij de eerste keer inloggen een aantal gegevens invullen, waaronder hun
e-mailadres. Het is belangrijk dat jullie hier een mailadres opgeven dat ze regelmatig
raadplegen. Waarom?

■ Als je ooit je wachtwoord vergeet, kan er naar dit adres een nieuw wachtwoord verstuurd worden.
■ Meldingen van nieuwe berichten kunnen naar dit adres verstuurd worden (instelbaar).

Wil je de app van Smartschool gebruiken? Stel eerst alles in via je internetbrowser (op
een laptop of chromebook) en installeer daarna de app.
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2. AANMELDEN IN SMARTSCHOOL
Volg de volgende stappen om in te loggen in Smartschool:

1. Surf naar lagercollegeessen.smartschool.be
Het volgende venster verschijnt:

2. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in:
- gebruikersnaam: voornaamkind.achternaamkind

vb. jan.janssens
Gebruik de o�ciële naam van je kind, zonder accenten of koppeltekens.

- wachtwoord: vul het wachtwoord in dat u van de school doorkreeg. Dit
wachtwoord zal je in een volgende stap moeten wijzigen bij de eerste keer
inloggen.

3. Het volgende venster verschijnt:

4. Scroll helemaal naar beneden, zodat je de tekst hebt doorlopen op
deze pagina en  kies daarna voor
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5. Het volgende venster verschijnt, wijzig je wachtwoord en klik op opslaan.

6. Het volgende venster verschijnt. Vul hier je naam en e-mailadres in,
en wijzig indien nodig uw ‘rol’.

7. Je komt nu op de startpagina van Smartschool.

8. Je ontvangt in je mailbox nog een bevestigingsmail van
Smartschool.

“Je hebt zonet je e-mailadres ingevuld in je Smartschool-account.
Klik op deze link om te bevestigen dat dit e�ectief jouw e-mailadres is.”

Je klikt op deze link om je mailadres te bevestigen.
(Dit doe je voor elk kind dat je invoert.)
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9. Na bevestiging van je e-mailadres, krijg je automatisch het
volgende venster:

10. Stel meteen in wanneer en via welk kanaal je meldingen wil krijgen
van nieuwe berichten in Smartschool.

11. Het volgende venster verschijnt:

Vooral het deeltje “Items per module” is hier belangrijk. Alle correspondentie ontvangt u via
de module ‘Berichten’ of ‘Nieuwsberichten’. Als je de melding aan laat staan, ben je steeds op
de hoogte van een nieuw bericht van onze school.

Wel kan je nog kiezen via welk kanaal je een melding wil krijgen:

je krijgt een melding als je via je computer aangemeld bent in Smartschool.

je krijgt een melding op je smartphone als je de app hebt geïnstalleerd.

je krijgt een e-mail op het opgegeven mailadres
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3. KINDEREN (co-accounts) TOEVOEGEN AAN ‘MIJN KINDEREN’

Heb je meerdere kinderen op onze school of heb je ook voor kinderen op een andere school
een co-account in Smartschool? Je kan deze co-accounts koppelen via ‘Mijn kinderen’.

Er zijn twee plaatsen in Smartschool waar je een kind (een co-account) kan toevoegen:
- op de startpagina in de linkerbovenhoek:
- op de pagina 'mijn kinderen' in de balk bovenaan:

Om een kind toe te voegen heb je volgende gegevens nodig:
1. het webadres van het Smartschoolplatform van de school =
lagercollegeessen.smartschool.be

2. je gebruikersnaam en je persoonlijke wachtwoord

Zodra je je kinderen hebt toegevoegd, kan je in slechts één klik wisselen tussen de accounts van
je kinderen door op hun naam te klikken in ‘Mijn kinderen’, ook in de Smartschool-app.
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