
 
 

 
 

 
 
Beste ouder(s) en leerling(e), 
 

Eind september is Smartschool reeds een vast begrip geworden op SFE. Over de mogelijkheden die het nieuwe 

digitaal platform biedt, zijn we heel enthousiast ondanks een aantal onduidelijkheden die de kop opstaken in de 

eerste weken van het schooljaar.  

Hopelijk heeft u ondertussen de weg gevonden en lukt het inloggen vlekkeloos. Voor een goede werking en 

duidelijke communicatie willen we graag de verschillende modules en een aantal afspraken op rij zetten. 

 

Inloggen op Smartschool 

U maakt gebruik van de smartschoolapp of u surft naar sfevergem.smartschool.be.  

U vult uw gebruikersnaam en wachtwoord in: 

 

 

 

Startpagina 

U komt terecht op de startpagina: 

 

Communicatie Smartschool 



 
 

 
 

 

 

Indien u meerdere kinderen op onze school heeft, dan kan u ze samenvoegen op dezelfde startpagina zodat u 

maar 1 keer hoeft in te loggen voor alle info. Om dit mogelijk te maken, dient u wel de eerste keer alle kinderen 

apart aan te melden. Daarna kan u in de linker kolom klikken op ‘Voeg kinderen toe’. 

Centraal op de startpagina vindt u het weekmenu terug. 

In de rechterkolom kan u door een bepaalde dag aan te klikken, zowel de kalender als de schoolagenda van uw 

kind raadplegen.  

- Op de kalender staan de activiteiten en uitstappen ingevuld per graad.  

- In de schoolagenda kan u per uur bekijken welke lessen uw zoon of dochter volgt. Ook taken en toetsen kan u 

hier raadplegen. 

 

 

Tabbladen ‘Berichten’ en ‘Meldingen’ 

Bovenaan vindt u verschillende tabbladen terug. ‘Berichten’ bevat alle berichten die naar u verzonden 

zijn. ‘Meldingen’ bevat alle nieuwe berichten en acties die u nog niet bekeken heeft. 

U kan zelf instellen of u verwittigd wil worden van nieuwe berichten via mail of via de smartschoolapp. 

U kan deze aan- of uitzetten in het tabblad ‘Meldingen’ door op instellingen te klikken: 

Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens 



 
 

 
 

  

Hier geeft u aan wanneer en of u al dan niet meldingen wil ontvangen:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens 

Aanklikken 



 
 

 
 

Tabblad ‘Ga naar’ 

 
 

Via deze knop kan u naar verschillende rubrieken gaan: 

- Schoolagenda:  

In de schoolagenda kan u per uur bekijken welke lessen er werden gegeven. Ook taken en geplande 

toetsen vindt u hierin terug. Voor de keuzevakken, projecten, seminaries en LO-lessen zijn er nog een 

aantal zaken te verfijnen zodat u de gepersonaliseerde schoolagenda te zien krijgt. Binnenkort wordt dit 

mogelijk gemaakt. 

 

- Kalender:  

Een overzicht van de uitstappen die nu al vastliggen. Bij de uitstappen hoort steeds een brief met meer 

toelichting en de praktische afspraken. De bijhorende brief wordt ongeveer een week op voorhand 

gepost op ‘Intradesk’ (zie verder). 

 

- Berichten:  

U kan via deze weg uw berichten raadplegen ofwel via het rechtstreekse tabblad ‘Berichten’. 

 

- Intradesk:  

Op Intradesk worden alle brieven gezet die u aanbelangen. Meestal gaat het over brieven die gekoppeld 

zijn aan een uitstap:  

Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens 



 
 

 
 

 

In de linker kolom klikt u op ‘Communicatie Leerlingen en Ouders’ om de mappenstructuur open te 

vouwen. De onderliggende mappen zijn steeds op maat van uw kind(eren). Door op de map ‘1e jaar’ te 

klikken, verschijnen alle brieven centraal op het scherm. 

Vanaf nu zullen we telkens er een nieuw document geplaatst wordt op Intradesk, u op de hoogte 

brengen via een bericht. Indien ‘Meldingen’ zijn ingeschakeld in uw smartschoolaccount (zie hoger), dan 

wordt u daarvan op de hoogte gebracht via de gekozen weg (mail of app). 

 

- Mijn kinderen:  

Hier krijg je op 1 pagina een overzicht van de laatste berichten, taken en toetsen voor de komende 7 

dagen, afwezigheden en rapporten.  

 

 
 

Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens 



 
 

 
 

We kiezen er bewust voor om niet onmiddellijk alle punten te publiceren op Smartschool. Zo heeft uw 

kind in eerste instantie de kans thuis te communiceren over goede en minder goede resultaten. 

 

 
Tabblad ? (handleiding) 

 

Hier vindt u ‘Veelgestelde vragen’ en heel gedetailleerde toelichtingen per onderwerp. Het is een 

gebruiksvriendelijke handleiding, de moeite waard om te raadplegen en zo Smartschool beter te leren 

kennen. 

 

 
 

 
 
 

Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens 



 
 

 
 

Binnenkort zal ook een rubriek ‘Oudercontacten’ toegevoegd worden op Smartschool. Wanneer het mogelijk is 
om oudercontacten aan te vragen, dan zal u hiervan een bericht ontvangen. 
 
Indien u na het lezen van deze beperkte rondleiding nog met heel veel vragen blijft zitten, dan kan u altijd een 
mail sturen naar helpdesk@sfevergem.be . 
 
Langskomen op dinsdag 8 oktober om 19u30 in de Elisabethzaal (1°verdieping van de kapel) is ook een 
mogelijkheid. U wordt er stap voor stap geholpen om beter wegwijs te raken op het digitaal platform en er is 
voldoende tijd voorzien om op uw vragen antwoord te geven. Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Annemie Desmet en Veerle Steyaert, directie 
Bart Mestdagh en Joffrey Le fevre, ict-team 

mailto:helpdesk@sfevergem.be

