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Aan de ouders van

Op het Sancta Mariainstituut maken wij al jaren gebruik van Smartschool. Dit is een digitale
leeromgeving, een soort website die de leerlingen tijdens de lessen en of thuis kunnen bezoeken met
informatie over hun vakken. Via deze website kunnen de leerkrachten lesmateriaal en oefeningen ter
beschikking van de leerlingen stellen, kunnen leerlingen taken indienen en kunnen de leerlingen
berichten sturen aan de leerkrachten.
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen hun schoolagenda en de punten van de toetsen en taken
raadplegen via smartschool.
Onze leerlingen hebben de weg naar smartschool al een tijdje gevonden, maar ook de ouders
hebben toegang tot al deze informatie via een gratis co-account.

Aanmelden als co-account
Surfen naar Smartschool is even eenvoudig als surfen naar een andere website. Surf naar
http://sanctamarialembeek.smartschool.be of ga naar de website van onze school
www.sanctamarialembeek.be en klik daar op

Om als ouder mee te kijken in Smartschool, krijgt u een
wachtwoord dat gekoppeld is aan het account van uw
zoon/dochter. Dit betekent dat u zich moet aanmelden
met de gebruikersnaam van uw zoon/dochter. Uw
persoonlijk wachtwoord, dat verschillend is van dat van
uw zoon/dochter, vindt u hieronder.
Aanmeldgegevens voor de ouders van
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Indien u een tweede (gratis) co-account wenst, neem dan contact op met de school via
info@sanctamarialembeek.be
Na de eerste aanmelding zal Smartschool u vragen om een zelfgekozen wachtwoord in te
voeren.
Nu u bent aangemeld, hebt u toegang tot dezelfde gegevens van uw zoon/dochter, behalve
tot de persoonlijke berichten van uw zoon/dochter.

De resultaten van uw zoon/dochter verschijnen in het Skore
puntenboekje van uw zoon/dochter dat u steeds kan
raadplegen via dit icoontje. Uw zoon/dochter kan u bij al deze
informatie wegwijs maken.

Dit schooljaar vullen de leerlingen de lesonderwerpen van de
vakken niet meer in de papieren agenda in. De lesonderwerpen
worden in de digitale agenda van Smartschool gepubliceerd.
De papieren versie van de agenda dient enkel nog voor de
leerlingen om de taken en de toetsen te noteren en een
planning op te maken.

Heeft u nog vragen?
Op de website van de school vindt u bij ‘Actueel’ – ‘Werken met Smartschool’ een link naar
een korte presentatie.
Op Smartschool kan u bovenaan in de grijze balk de handleiding raadplegen. Bovendien kent
uw zoon/dochter de meeste toepassingen van Smartschool.

Heeft u andere vragen over werking van Smartschool dan kan u deze stellen op het
oudercontact van donderdag 26 oktober. Een aantal leerkrachten zullen in een pc-klas uw
vragen beantwoorden.
Hebt u problemen bij het inloggen dan kan u de school hiervoor contacteren via
info@sanctamarialembeek.be
Met vriendelijke groeten,

Ellen Van Strydonck
Adj.-Directeur

Herman Marissens
Directeur

