WORKSHOP VOOR OUDERS
Smartschool
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Uitgangspunt

Deze infoavond is georganiseerd omdat wij het als school belangrijk vinden om
een goede samenwerking met ouders op te bouwen. Ons onlineplatform
Smartschool is hier het uitgelezen medium voor.
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Smartschool in een notendop

Open regelmatig Smartschool (via de pc of smartphoneapp). Het onlineplatform
biedt jullie verschillende mogelijkheden:
o

Communicatie met de school, klastitularis, vakleerkrachten …

o

Ook via Smartschool kan de schoolagenda opgevolgd worden.

o

Het opvolgen van de studieresultaten.

o

De meest actuele lessenrooster raadplegen.

o

Hulpmiddelen voor het studeren.

o

…
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Smartschool: een praktische leidraad

Surf naar http://viio.smartschool.be
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord van Smartschool in.

Wanneer u voor de eerste keer aanmeldt, moet er akkoord gegaan worden met
de gebruikersovereenkomst. Scrol helemaal naar beneden en klik op ‘Ja, ik ga
akkoord’.
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Het wachtwoord moet onmiddellijk gewijzigd worden: kies een nieuw
wachtwoord en herhaal het nieuwe wachtwoord

Vul ook de gevraagde gegevens in:
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Er wordt de eerste keer ook gevraagd uw e-mailadres in te vullen. Dit heeft
verschillende voordelen.

Als de aanmelding gelukt is, krijgt u de viio-startpagina van Smartschool te zien.
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Links staat een overzicht van uw kind(eren) en de vakken die jullie zoon/dochter
heeft, in het midden de nieuwsberichten en rechts staat de kalender en de
administratie met onder andere de rubrieken Mijn documenten en Lesrooster.
3.1

Mijn kinderen

Als u meerdere kinderen heeft die in VIIO naar school gaan, kan u deze kinderen
toevoegen. Druk daarvoor op de groene plus.

Vul het smartschoolplatvorm in: viio.smartschool.be, de gebruikersnaam van uw
andere zoon of dochter en het wachtwoord van zijn of haar co-account.
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3.2

Mijn vakken

Klik op een bepaald vak in de linkerkolom. Je krijgt nu eerst, als dat er is, het
vaknieuws te lezen.
Links zie je weer een aantal knoppen. Deze knoppen kunnen verschillen van vak
tot vak. Belangrijke knoppen zijn ‘Documenten’, ‘Taken’, ‘Oefeningen’ en
‘Uploadzone’.

3.2.1

Documenten

Hier kan de leerkracht documenten plaatsen die uw kind nodig heeft tijdens de
les of thuis.
Wanneer u op de gewenste documentnaam klikt, opent het document zich online
en kan het geraadpleegd en eventueel aangepast worden als u klikt op de knop:
.
Als u het wilt bewaren kan u het daar ook downloaden via de knop
.
Er opent zich een nieuw venster ‘Opslaan als’. Klik de juiste locatie aan, pas
eventueel de bestandsnaam aan en klik vervolgens op Opslaan.
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3.2.2

Taken/ Oefeningen

De knop ‘Taken’ en de knop ‘Oefeningen’ kunt u vergelijken met
‘Documenten’, maar aan iedere taak of opdracht die wordt toegevoegd kunnen
er één of meerdere bijlagen gekoppeld worden.
Een taak kan automatisch in de agenda van de leerling getoond worden en een
taak kan automatisch zichtbaar of onzichtbaar worden gemaakt door de
leerkracht.
3.2.3

Uploadzone

Hier kan uw kind taken en opdrachten veilig en gestructureerd uploaden
(=bezorgen aan de leerkracht), zodat de leerkracht ze altijd kan bekijken en
verbeteren.
Per opdracht is er een map beschikbaar waarin de leerlingen de taken of
opdrachten kunnen indienen. Voordeel is dat deze dan niet meer op papier moet
afgeven worden, tenzij dit wel nog een onderdeel is van de opdracht.
3.3

Berichten

U kan met smartschool berichten sturen naar leerkrachten. Via het startscherm
kan je op ‘Berichten’ klikken.

Indien u nieuwe berichten in uw postvak heeft, verschijnt ‘Berichten’ in het rood.

Wanneer u klikt op ‘Berichten’ wordt het volgende scherm geopend:
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Ongelezen berichten verschijnen in het rood, gelezen berichten in het zwart.
In het linkerdeel kan u mappen aanmaken om uw berichten in te plaatsen en in
het rechterdeel staan uw ontvangen berichten.
U kunt een bericht zelf opstellen, lezen, beantwoorden, doorsturen, afdrukken,
verplaatsen of verwijderen.
Knop

Betekenis
Formaat wijzigen tussen het linker- en rechterdeel van het scherm.
Nieuwe berichten ophalen: laten controleren of er nieuwe berichten
zijn.
Een nieuw bericht opstellen: hierop klikken als je een nieuw bericht
wilt maken.
Een bericht beantwoorden: hierop klikken als je een mail wilt
beantwoorden.
Een bericht aan allen beantwoorden: een mail die aan meerdere
mensen werd gestuurd, beantwoorden aan iedereen.
Een bericht doorsturen: een mail die je ontvangen hebt, doorsturen
naar iemand anders.
Een bericht afdrukken
Een bericht verplaatsen: een bericht verplaatsen vanuit de map
Postvak in naar een andere map.
Een bericht verwijderen: een mail verwijderen (dit betekent dat deze
verplaatst wordt naar de map Prullenmand).
Een bericht zoeken door het ingeven van een zoekargument.
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3.3.1

1
2

Bericht versturen

op de knop ‘Nieuw bericht’ =
. Onderstaand scherm zal verschijnen.
Bij ‘Aan:, Kopie: of Blinde kopie:’ typt u de ontvanger(s) van uw bericht of u selecteert de
namen van de ontvanger(s) uit de lijst (dit doet u door op de
vak bij ‘Aan:, Kopie: of Blinde kopie:’.

3
4

Geef een onderwerp in
Typ uw tekst in het tekstvenster onderaan.
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U kan eventueel ook een bijlage toevoegen door boven
De werkwijze is hetzelfde als bij de uploadzone.
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Druk daarna bovenaan op de knop Versturen (
De mail die u nu verstuurde staat nu in de map ‘Verzonden’.

te

achter het lege

op ‘Bijlagen’.
).

Het verschil tussen Kopie en Blinde kopie
Kopie of CC: een kopie van het bericht wordt ook naar een andere persoon gestuurd (of naar
meerdere andere personen). De naam van deze persoon is zichtbaar voor de andere
geadresseerden.
Blinde kopie of BCC: een kopie van het bericht wordt ook naar een andere persoon gestuurd
(of naar meerdere andere personen), maar de naam is niet zichtbaar voor de andere
geadresseerden.
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3.4

Kalender

Hier kan u de meest recente kalender raadplegen. Ga met de muiscursor op de
gewenste dag staan en klik op ‘Open mijn kalender’.
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3.5

De rubriek ‘Algemeen’

Aan de rechterkant van de startpagina kan je bij de rubriek ‘Algemeen’
volgende onderdelen vinden:

3.5.1

Lesrooster

Hier kunt u het geldend lesrooster van uw kind raadplegen.

Klik op het lessenrooster en daarna op ‘KLASSEN’. Dan kiest u uit de lijst de
juiste klas (bv. T 1AA2) . Het lessenrooster wordt getoond
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.
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3.5.2

Intradesk

Hier kan u allerlei documenten raadplegen en downloaden die niet rechtstreeks
verband houden met een vak, bv. de schoolkalender, verslagen van de
leerlingenraad en het leerlingenparlement, het schoolreglement, de
examenregeling….
U klikt hiervoor links gewoon op de juiste map, en eventuele submappen en in de
rechterkant van het scherm verschijnen de documenten die u kan openen door
erop te klikken.

3.5.3

Enquête

3.5.4

Fotoalbum
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3.5.5

Mijn kinderen

Hier vindt u meer informatie over de persoonlijke resultaten, taken en toetsen
voor de komende 7 dagen, afwezigheden, rapporten… van uw kind.

3.5.6

Nieuwsberichten
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3.5.7

Skore Puntenboek

Hier vindt u de resultaten van de evaluaties van de verschillende vakken.
In de lijstweergave kan u voor elk vak gegevens van alle taken en toetsen
bekijken.

In de tabelweergave krijgt u een direct overzicht van de punten van alle taken en
toetsen van alle vakken. Sta met de muisaanwijzer op het resultaat om de titel
van de evaluatie te bekijken. Indien er een rood driehoekje in de
rechterbovenhoek staat, betekent dit dat de leerkracht een commentaar heeft
toegevoegd. Ga met uw muisaanwijzer boven het driehoekje staan om het
commentaar te kunnen lezen.

In de grafiekweergave kan u de evolutie van de resultaten per vak
bekijken. Wanneer u met de muis op een datapunt gaat staan, ziet u de
details van die taak of toets.
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3.5.8

Mijn kinderen

Hier vindt u meer informatie over de persoonlijke resultaten, taken en toetsen
voor de komende 7 dagen, afwezigheden, rapporten… van uw kind.
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3.5.9

Schoolagenda

Bij de rubriek schoolagenda kan u alle onderwerpen van de lessen zien per uur.
Aan de rechterkant ziet u de taken en de toetsen per dag.
De taken en de toetsen staan ook aangeduid bij de verschillende lesuren:

Groen: er werd een taak/toets op dit uur van die dag opgegeven.
Geel: er staat een taak gepland op dat uur van die dag.
Rood: er staat een toets gepland op dat uur van die dag.
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3.6 Smartschool App voor smartphone en tablets
U kan de app van smartschool downloaden in de App-store. Deze is gratis.
U kan zich aanmelden via het aanmeldscherm met dezelfde gegevens
(gebruikersnaam en wachtwoord) als u zich heeft aangemeld via de website. Typ
bij platvorm: viio.smartschool.be

Het beginscherm ziet er dan als volgt uit:
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Hier kan u ook weer uw berichten bekijken, lesrooster raadplegen…

3.6.1 Berichten

3.6.2 Lesrooster
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3.6.3 Vakken

3.6.4 Puntenboek
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