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Beknopte handleiding inloggen – berichtenmodule 

 

Deze handleiding geeft een beknopt overzicht hoe in te loggen op Smartschool 

en het gebruik van de berichtenmodule. 

Heb je vragen over Smartschool, contacteer dan ruben.stans@tofkids.be of 

wim.serru@tofkids.be. Of geef je telefoonnummer en vraag door aan de 

klasleerkracht of het secretariaat. Wij nemen dan contact met u op. 

We maken onderscheidt tussen het gebruik van de gratis Smartschool App en 

het gebruik in de browser op een PC of laptop. 

 

1. Smartschool App 

Download en installeer de gratis app 

    

Vul eerst de naam van het smartschoolplatform in: 

basisschoolsintmichiel.smartschool.be 

In de volgende schermen vul je de gebruikersnaam en wachtwoord in die je van 

de school gekregen hebt via een brief. 

http://www.sintmichiel.be/
mailto:ruben.stans@tofkids.be
mailto:wim.serru@tofkids.be
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Meldingen instellen 

Je kan zelf instellen hoe en wanneer je 

verwittigd wordt nieuwe berichten. 

Onderaan op het startscherm kan je 

doorgaan naar ‘meldingen’. 

 

Nu kan je jouw persoonlijke instellingen van de app juist zetten. 

 

 

 

http://www.sintmichiel.be/
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De berichtenmodule in de app 

Op het startscherm kan je doorgaan naar de 

berichten. 

De opmaak en werking van deze module is 

vergelijkbaar met andere online mailsystemen. 

 

 

 

 

 

2. Via de browser van je PC of Laptop 

Aanmelden 

Eerst moet je je aanmelden op Smartschool. 
Let erop dat je op het juiste Smartschoolplatform inlogt! (Zoek dus niet 

gewoon ‘Smartschool’ via Google!) 
Hiervoor gebruik je een browser (internetprogramma) zoals Edge (in Windows), 
Firefox, Google Chrome, Safari... Internet Explorer wordt door Smartschool niet 

ondersteund. 
Typ als adres in de browser: www.basisschoolsintmichiel.smartschool.be. 

(Je vindt de link ook op de schoolwebsite: www.sintmichiel.be – basisschool.) 

 

 

http://www.sintmichiel.be/
http://www.basisschoolsintmichiel.smartschool.be/
http://www.sintmichiel.be/
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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. Wanneer je je de eerste keer aanmeldt moet je je akkoord 

verklaren met de eindgebruikers overeenkomst. 

Je bent ook verplicht je wachtwoord te wijzigen. 

Nadien krijg je het volgende venster: 

Smartschool verplicht je hier je gegevens 

aan te vullen. Dit is éénmalig maar 

noodzakelijk om een bericht te kunnen 

ontvangen wanneer er brieven voor ouders 

zijn. 

Het mailadres is ook belangrijk omdat je 

hiermee automatisch een nieuw wachtwoord 

kan aanvragen bij Smartschool. 

 

 

http://www.sintmichiel.be/
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Na Het bewaren ontvang je een e-mail zoals onderstaande om je adres te 

bevestigen.  

 

Nadien krijg je de mogelijkheid – indien van toepassing – andere kinderen toe 

te voegen aan deze leeromgeving. Dit is een absolute aanrader want dan kun je 

door te aan te melden voor één van de kinderen ineens ook alles zien van de 

andere kinderen. Je kan echter deze stap voorlopig overslagen en later doen. 

Meldingen instellen 

Smartschool heeft verschillende mogelijkheden aan boord om je op de hoogte 

te houden van nieuwe berichten, brieven, … Dit kan via e-mail, de app of in 

de browser wanneer PC of laptop gebruikt. 

Klik op je naam bovenaan links en nadien op ‘instellingen berichtgeving’. 

 

In het venster dat je dan bekomt (zie hieronder), kan je de berichtgeving 

instellen. 

Bij items per module kun je aanduiden bij welke items je een melding wilt 

ontvangen en op welk apparaat. Meestal zullen de instellingen zoals hieronder 

volstaan. Duid niet teveel aan want dan word je overspoeld door 

berichten. 

 

Zoals hierboven ingesteld, geval ontvang je een melding via e-mail, een melding 

in de geïnstalleerde app en een melding in de browser. 

 

 

http://www.sintmichiel.be/
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De berichtenmodule 

Om communicatie tussen school en ouders vlot en snel te laten verlopen 

zetten we in op het gebruik van de berichtenmodule van Smartschool. 

Je logt in via de browser met de gebruikersnaam en wachtwoord. 

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

cijfer erachter geeft aan dat het er ongelezen berichten zijn. In onderstaand 

voorbeeld zijn er dan 99. 

 

De werking van dit berichtensysteem lijkt sterk op dat van andere 

webmailsystemen (bijv.Google, Hotmail…). 

 

Wachtwoord vergeten? 

Indien u uw wachtwoord bent vergeten, is het verleidelijk om het 

wachtwoord van uw zoon of dochter te gebruiken om in te loggen. Dit is 

evenwel niet toegestaan! 

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vul dan de gebruikersnaam in op de 

inlogpagina van Smartschool en klik op “Wachtwoord vergeten?”. Er wordt dan 

een nieuw wachtwoord verstuurd naar het e-mailadres dat u bij de eerste 

aanmelding verplicht dient in te vullen. 

 

 

http://www.sintmichiel.be/

