Smartschool
1. Inloggen op smartschool
Om je gegevens terug te vinden op Smartschool, je schoolberichten te
controleren en je punten te zien, dien je gebruik te maken van je eigen
Smartschool. We vragen als school om dagelijks in te loggen.
Je kan inloggen op het volgende adres: sjl-wico.smartschool.be of via de
snelkoppeling op de website van de school: sjl.wico.be
Vervolgens kom je terecht bij het inlogvenster:

Je ziet de naam van de school steeds boven de gebruikersnaam staan.
Gebruikersnaam en wachtwoord heb je in het begin van het schooljaar
ontvangen via een brief.
Eerste aanmelding bij Smartschool: wachtwoord op brief.
Smartschool vraagt bij de eerste aanmelding automatisch om je wachtwoord te
wijzigen.
Volgende aanmeldingen bij Smartschool: je eigen gekozen wachtwoord.
LET OP:
Een goed wachtwoord bestaat uit zowel uit cijfers als letter,
hoofdletters, kleine letters en leestekens. Wij raden aan om
wachtwoordzinnen te gebruiken. (Voorbeeld: Ik eet graag 4 pizza’s.)
Noteer een deel van het wachtwoord ergens in je agenda, zodat je het niet
vergeet. Indien je je wachtwoord toch verliest, kan je via je ingegeven mailadres
het wachtwoord terug opvragen.
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2. Beginscherm in Smartschool
De toegang tot alle functies in Smartschool krijg je vanuit dit beginscherm:

3. Schoolagenda
Je opent de schoolagenda door te klikken in het kader Administratie.
Hieronder vind je de knop Schoolagenda.
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Eerst en vooral moet je weten hoe je tussen de verschillende dagen, weken en
maanden kan navigeren. Ga met je muis op het symbool staan, zonder te
klikken, om de betekenis van het symbool te achterhalen. Hier volgt een korte
uitleg:

Wanneer je de digitale schoolagenda opent, verschijnt er een weekschema. In dit
weekschema kan je volgende elementen aflezen:
• datum en dag,
• afkorting van vak en leerkracht,
• lokaal,
• enkele symbolen (zie legende).
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Indien je het lesonderwerp met bijhorende toetsen en taken wil bekijken, moet
je dubbelklikken op het vak en het uur. Er verschijnt een nieuw kader, waarin
alle gegevens zijn weergegeven:

LET OP:
• Als je eenmaal op een symbool
klikt, verschijnt een tekstballon
met een beknopte weergave van
je les en je taken.
• Klik je tweemaal op het vak,
dan verschijnt een uitgebreide
weergave.

4. Skore puntenboekje
Je opent je eigen puntenboek door te klikken in het kader Administratie.
Hieronder vind je de knop Skore puntenboekje.

Er opent een nieuw kader, met 3 knoppen Start, Evaluaties en Rapport
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4.1. Evaluaties
Hier vind je je punten van alle taken en toetsen per vak terug.
• In de lijstweergave kan je voor elk vak gegevens van alle taken en toetsen
bekijken:

• In de tabelweergave krijg je direct een overzicht van je punten van alle taken
en toetsen van alle vakken:

L. Bleys

5

• In de grafiekweergave kan je de evolutie van je resultaten per vak bekijken.
Wanneer je met je muis op een datapunt gaat staan, zie je de details van de taak
of toets.

Via de titelbalk is het mogelijk om een andere periode te kiezen.

5. Nieuwsberichten
Op de startpagina vind je in het midden nieuwsberichten die enkel voor jou
bestemd zijn. Deze nieuwsberichten kunnen van het secretariaat zijn, van je
klassenleraar ofwel van je vakleerkracht. Lees ze steeds na!
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5.1 Chronologische lijst brieven
Een steeds terugkerend nieuwsbericht is ‘chronologische lijst brieven’. Dit is een
oplijsting van alle brieven die je mee gekregen hebt, geordend per jaar. Deze
brieven kan je ook downloaden, lezen en afprinten.

6. Berichten sturen en ontvangen
Indien nodig kan je via berichten contact opnemen met leerkrachten en
medeleerlingen.
Het intern berichtensysteem is een veilige omgeving die enkel voor communicatie
binnen de school gebruikt wordt. Er kunnen geen anonieme berichten verstuurd
worden!!
Rechtsboven in je startscherm, vind je de knop Berichten terug:

Via deze knop kan je naar berichten gaan. Als de knop rood gekleurd en vet is,
dan heb je een nieuw bericht ontvangen.
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Vóór je aan de slag kan met je Smartschoolberichten, moet je de legende
kennen. Ga met je muis op het symbool staan, zonder te klikken, om de
betekenis van het symbool te achterhalen. Hier volgt een korte uitleg:

6.1. Een bericht opstellen
Wanneer je op nieuw bericht opstellen klikt, opent zich een nieuw
dialoogvenster.
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Hierin kan je als volgt van start gaan.
Het is mogelijk om de naam in te typen (vanaf drie karakters wordt een zoeklijst
getoond) of je kan personen uit de lijst selecteren. Net zoals bij e-mail kunnen
ontvangers aangeduid worden.
Typ in het tekstvenster je bericht. Het is mogelijk om een bijlage toe te voegen.
LET OP:
• Vergeet geen onderwerp in te geven (Smartschool zal je er automatisch naar
vragen).
• Maak steeds gebruik van Algemeen Nederlands (geen sms-taal).
• Gebruik altijd een aangepaste en formele aanspreektitel bv:
Beste mevrouw
• Maak gebruik van volledige zinnen en gebruik tijdig leestekens.
• Sluit af op een gepaste manier, bv:
Met vriendelijke groeten
Sofie
• Kies voor een neutraal lettertype en lettergrootte.

6.2. Een bericht lezen
Als je op berichten klikt, krijg je een lijst van al je ontvangen berichten. De niet
gelezen berichten staan in het rood, de geopende berichten staan in het grijs.
Wil je een bericht lezen, klik dan op het bewuste bericht.
LET OP: verwijder regelmatig oude berichten.
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7. Mijn vakken
Links op de startpagina vind je een kader Mijn vakken. Hierin kan je mappen
vinden die aangemaakt zijn door je vakleerkracht. Indien je leerkracht hiervan
gebruik maakt, legt hij of zij de functies uit.

8. Smartschool op de smartphone
In de appstore of play store kan je gratis de app ‘smartschool’ downloaden.
Installeer het op je smartphone, zo mis geen enkel berichtje!

Smartschoolplatform: sjl-wico.smartschool.be

8. Algemene afspraken rond smartschool
Smartschool is een medium voor communicatie en informatie tussen leerlingen,
ouders en school. Om problemen en misbruik te voorkomen, maken we enkele
afspraken i.v.m. het gebruik van Smartschool. Deze afspraken zijn te vinden
in de schoolagenda!!
Indien er toch nog vragen zijn, kan je deze steeds aan je klassenleraar stellen of
je kan een mailtje versturen naar Liesbeth Bleys, smartschoolbeheerder.
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