Smartschool voor ouders
werkwijze
Surf naar
kbodehorizon.smartschool.be
en tik in het welkomstvenster
de gebruikersnaam en uw
wachtwoord in.
▪
▪

gebruikersnaam (is
dezelfde als die van je
zoon/dochter),
wachtwoord
(wachtwoord eigen aan
de ouders, niet
hetzelfde als dat van de
leerling)

Onze school werkt met het elektronische leerplatform Smartschool. Dit biedt veel
mogelijkheden op het vlak van interne communicatie. Met de inloggegevens die je dit
schooljaar gekregen hebt, kan je de verschillende onderdelen van Smartschool
verkennen.
Als ouder heb je toegang tot informatie die via dit kanaal ter beschikking wordt gesteld.
Aan elke leerling-gebruiker is een ouder-gebruiker gekoppeld waarmee je toegang
hebt tot Smartschool. We noemen dit een co-account.
Uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord ontvang je in het begin van het
schooljaar per brief via uw zoon of dochter. Voor alle volgende jaren blijven deze
gegevens dezelfde, deze kan je dus jaar na jaar verder gebruiken.
Elke nieuwe leerling ontvangt inloggegevens, ook voor de co-accounts.
Als je meerdere kinderen op school hebt, dan heb je voor elk kind inloggegevens
omdat de informatie per kind verschillend kan zijn. Je kan deze gegevens aan elkaar
koppelen (meer uitleg hierover vind je verder bij “sleutelhangers”).
Omdat je je aanmeldt met dezelfde gebruikersnaam als je kind, krijg je ook dezelfde
gegevens te zien. De rubrieken ‘Berichten” en “Mijn documenten” zijn echter
verschillend voor de hoofdaccount (=kind) en co-account (=ouder(s)).

Gebruikersnaam en wachtwoord
De eerste keer dat je inlogt in Smartschool, krijg je de vraag om je wachtwoord te wijzigen. Je gebruikersnaam kan
je niet wijzigen.
Geef het wachtwoord, dat je van de beheerder kreeg in het veld ‘Oud wachtwoord’ in. Kies vervolgens een
persoonlijk wachtwoord en voer dit dan tweemaal in.
Het wachtwoord dient minstens uit 8 karakters te bestaan en aan 3 van de 4 volgende voorwaarden voldoen:
■
■
■
■

een kleine letter bevatten (a-z);
een hoofdletter bevatten (A-Z);
een cijfer bevatten (0-9);
een ander karakter bevatten (._-*!?/).

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig, er wordt dus een onderscheid
gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Zo zijn de wachtwoorden Puppies1
en puppieS1 verschillende wachtwoorden.

Wachtwoord vergeten?
Mocht u als ouder uw wachtwoord kwijt zijn dan kan u via het inlogscherm
van SmartSchool klikken op de link ‘Wachtwoord vergeten?’.
Aan de hand van uw gebruikersnaam en e-mailadres wordt er vervolgens
via mail een nieuw wachtwoord opgestuurd.

Ouders met meerdere kinderen binnen KBO
Als je meerdere kinderen hebt binnen KBO, dan heb je voor elk kind inloggegevens omdat de informatie per kind
verschillend is. Je kan deze gegevens aan elkaar koppelen.
In de linker bovenhoek van de startpagina van Smartschool beschik je steeds over een overzicht van jouw accounts
in Smartschool onder de rubriek ‘mijn kinderen’. Deze accounts zijn makkelijk te herkennen aan de foto’s van je
kinderen.

In deze rubriek kan je een kind (een co-account) toevoegen door op het groene plusteken naast ‘voeg
kinderen toe’ te klikken.
Om een kind toe te voegen heb je volgende gegevens nodig:
■ het webadres van het Smartschoolplatform van de school (vb. mijnschool.smartschool.be)
■ jouw gebruikersnaam
■ jouw persoonlijke wachtwoord dat werd toegekend door de school. Indien je het wachtwoord van een
account aanpast, dien je dit ook hier te wijzigen.
Het is niet mogelijk om de account van je kind toe te voegen met zijn/haar wachtwoord. Je dient over een account
als ouder (co-account) te beschikken. Deze werden door de school bezorgd.
De school kan aparte co-accounts aanleveren per ouder. Informeer je bij de school indien je hier vragen over hebt.

Navigeren tussen mijn kinderen
Navigeren tussen je kinderen ging nog nooit zo
snel! In slechts één klik ben je aangemeld op de
account van je andere kind, zelfs wanneer dit kind
op een andere school zit. Zowel op de startpagina
van Smartschool als op de pagina ‘mijn kinderen’
kan je klikken op een foto van je kinderen om over
te schakelen naar een ander kind.

Kinderen verwijderen
Indien je een kind (co-account) wenst te
verwijderen uit je overzicht, dan kan je dit doen
via de pagina ‘mijn kinderen’. In de rechter
bovenhoek klik je op het rode kruisje. Het
venster dat daarop geopend wordt, biedt je de
mogelijkheid om een kind te verwijderen.

Waarom vraagt Smartschool een e-mailadres?
Het opgeven van een e-mailadres is zeer belangrijk voor een veilige en vlotte werking van Smartschool. Het
e-mailadres wordt gebruikt voor de interne werking van het Smartschoolplatform. Smartschool zal deze emailadressen niet gebruiken voor commerciële doeleinden noch verspreiden aan andere firma’s.
Dankzij het e-mailadres is het mogelijk om:
■ een nieuw wachtwoord op te vragen wanneer je het huidige wachtwoord bent vergeten;
■ je account opnieuw te activeren wanneer deze door het beveiligingsbeleid werd uitgeschakeld;
■ gebruik te maken van de functie “Pushmail” (zie verder);
■ gebruik te maken van de functie “Overzichtsmail” (zie verder).
■ Als je je e-mailadres nog niet hebt opgegeven, zal een pop-up verschijnen bij de
eerstvolgende aanmelding. Enkel na het opgeven van een geldig e-mailadres kan je verder
gaan.
Wie jouw e-mailadres mag zien, bepaal je zelf via de Privacy-instellingen onder ‘Profiel’.

Berichtgeving
Via ‘Berichtgeving’ blijf je steeds op de hoogte van nieuwe items in Smartschool:
■ Heb je een nieuw bericht ontvangen?
■ Staat er een belangrijke mededeling op de startpagina van Smartschool?
Je kan op drie manieren op de hoogte gebracht worden van nieuwe items in Smartschool: meldingen in de
browser, meldingen via de Smartschool App en per e-mail.

1. Meldingen in de browser
Wanneer een nieuw item beschikbaar is, zal Smartschool een melding tonen. Via de knop ‘Ga naar’ kan je
rechtstreeks naar dat nieuw item gaan. Alle meldingen worden ook verzameld in een lijst. Je kan deze lijst
openen door op het rode icoontje te klikken bovenaan rechts. Is dit icoontje grijs? Dan zijn er geen nieuwe
meldingen.

Nieuwigheden worden tien dagen bewaard in deze lijst. Daarna worden ze automatisch uit deze lijst verwijderd.
Je kan deze lijst via ‘Alles wissen’ uiteraard zelf leegmaken.

2. Meldingen via de Smartschool App
Wanneer een nieuw item beschikbaar is, zal Smartschool een melding tonen op je mobiel toestel (als je de
Smartschool App geïnstalleerd hebt).

3. E-mail
Wanneer een nieuw item beschikbaar is, zal Smartschool een e-mail verzenden naar jouw e-mailadres. Bij de e-mail
van een nieuw bericht (uit de Berichtenmodule) kan de school ervoor kiezen om de volledige inhoud te tonen of
enkel de afzender met eventueel het onderwerp.

Hoe stel je je ‘Berichtgeving’ in?
Via ‘Profiel’ ‘Berichtgeving’ kan je instellen van welke items je op de hoogte wilt blijven en op welke manier
Smartschool dit mag melden.

Over welke modules wil je meldingen ontvangen?
1.
2.

Kies in je Profiel voor Berichtgeving.
Duid per module aan of je een melding wilt ontvangen. Hierbij geef je meteen aan via welke weg je deze
melding wenst.

Is het icoontje gekleurd? Dan is de melding ingeschakeld. Is het wit? Dan is de melding uitgeschakeld.
Sommige opties zijn niet te kiezen

Smartschool App
Hebt u een smartphone of tablet, dan kunt u de Smartschool App installeren. De Smartschool App is de ideale
aanvulling op het gebruik van Smartschool via uw browser. De items die u het meest gebruikt, vindt u terug in
de App.
De App is gratis te downloaden via de Play Store of Appstore
Wanneer je de Smartschool App voor de eerste maal opent, dien je 3 zaken in te vullen:
1. Platform
2. Gebruikersnaam
3. Wachtwoord
Ons platform is kbodehorizon.smartschool.be
Bij gebruikersnaam en wachtwoord vult u vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Tip: We raden aan de Smartschool App pas te gebruiken nadat u voor de eerste maal bent ingelogd via een
browser (laptop, computer,…)

