
 
Gebruik van Smartschool  
Beknopte handleiding voor ouders 

0 Inleiding 
Deze handleiding geeft een beknopt overzicht van de modules van Smartschool die voor ouders van 

belang zijn. 

Heb je vragen over Smartschool, contacteer dan: smartschool@sabdenderhoutem.be 
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1 Aanmelden en afmelden 

1.1 Aanmelden op Smartschool  
Hiervoor gebruik je een browser (internetprogramma) Google Chrome, Safari...  

Internet Explorer wordt door Smartschool niet ondersteund.  

Typ als adres in de browser: https://sabdenderhoutem.smartschool.be/ 

Je bekomt dan een venster waarin je je kunt aanmelden: 

 

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop Aanmelden.  

Gebruikersnaam en wachtwoord heb je van de school per brief ontvangen.  

De aanmeldingsgegevens voor ouders (co-accounts) verschillen van die van je zoon/dochter.  

Meld niet aan met de gegevens van je zoon/dochter want dan mis je berichten die specifiek voor 

ouders zijn bedoeld. (enkel 5de & 6de leerjaar) 

Wanneer je je de eerste keer aanmeldt moet je je akkoord verklaren met de 

eindgebruikersovereenkomst. Je bent ook verplicht je wachtwoord te wijzigen. 

Smartschool verplicht je hier je naam en je e-mailadres in te vullen. Dit is éénmalig maar is 

noodzakelijk om een bericht te kunnen ontvangen wanneer er brieven voor ouders zijn. Het 

mailadres is belangrijk omdat het toelaat automatisch een nieuw wachtwoord aan te vragen bij 

Smartschool. Na bewaren ontvang je een e-mail zoals onderstaande om je adres te bevestigen.  

1.2 Afmelden  
Na gebruik van Smartschool kun je best afmelden, zeker wanneer je werkt op een publieke 

computer.  

Als je dit niet doet, kan immers een volgende gebruiker van de computer in Smartschool 

binnendringen.  

Afmelden doe je door te klikken op de knop Afmelden (bovenaan rechts) .  

 

https://sabdenderhoutem.smartschool.be/


2. De startpagina van Smartschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenaan links zie je je naam staan, gevolgd door de “rol” die je bij de eerste aanmelding zelf hebt 

aangeduid. Dan komt de naam van je zoon of dochter.  

 

Als ouder meldt je aan met de zg. co-account.  

Je zoon/dochter meldt aan met de zg. hoofdaccount. (enkel voor 5de en 6de leerjaar) 

Op dezelfde hoogte maar dan aan de rechterkant zie je een aantal links waar we verder in deze 

handleiding op terugkomen.  

De link Start is al wel van belang. Hiermee kom je steeds terug op deze startpagina.  

 

  



3. Berichten 
Smartschool laat toe interne berichten te sturen zonder het e-mailadres te kennen. Je kunt geen 

berichten sturen aan groepen van Smartschoolgebruikers maar alleen aan afzonderlijke leerkrachten, 

leden van de administratie of de directie en dus niet aan andere ouders. 

Je start het berichtensysteem op met de link Berichten bovenaan rechts. 

 

De werking van dit berichtensysteem lijkt sterk op dat van andere e-mailsystemen (bijv. Google, 

Hotmail…). De handleiding vind je in Smartschool via het vraagteken in de knoppenbalk hierboven. 

 

 

  



4. Intradesk 
Intradesk lijkt wat op Windows verkenner.  Om dit te raadplegen klik je op de rechterbalk “ Ga Naar” 

en vervolgens op Intradesk.  

 

Aan de linkerkant zie je de mappenstructuur met de map communicatie.  

 

 

Als je op één van de mapjes klikt, zie je in het rechtervenster de inhoud van dat mapje. Hieronder zie 

je als voorbeeld de inhoud van het mapje dagklapper. 

 

  



5. Kalender  
Deze kalender geeft een overzicht van alle schoolactiviteiten.  

Het gaat dan over excursies, lesactiviteiten op school, vrije dagen…

 

 

6. Smartschool App 
Om meldingen op een mobiel toestel (smartphone, ipad, iphone…) te ontvangen moet je eerst de 

gratis app installeren via de Play Store of Apple store. 

Klik hiertoe op de knop “Handleiding” bovenaan rechts.  

 

 

 

 

 

 

Vervolgens vind je meer uitleg in de rubriek Smartschool App. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Berichtgeving  
Smartschool heeft verschillende mogelijkheden aan boord om je op de hoogte te houden van nieuwe 

items. Dit kan via gewone e-mail, je smartphone of in de browser wanneer je Smartschool gebruikt. 

Om deze berichtgeving in te stellen Klik dan op je naam bovenaan links en nadien op Instellingen 

berichtgeving. 

 

 

In het venster dat je dan bekomt (zie hieronder), kan je indien gewenst de berichtgeving aanpassen.  

 Bij “items per module” kun je aanduiden welke meldingen je wilt ontvangen en op welk apparaat.  

 

 


