Beste ouder
Een brief van de directeur, een uitnodiging voor het schoolfeest, een aankondiging voor de ouderavond en een
vraag van de leerkracht … allemaal digitaal ontvangen? Het kan binnenkort!
GO! basisschool De Blokkendoos start in de maand november met Smartschool voor ouders.
Smartschool is een digitaal platform waarmee heel wat leerkrachten en jongeren werken. Zo leerden de
leerlingen van de secundaire scholen het systeem al kennen om taken en toetsen op te maken en te versturen.
Uit onderzoek met ouders en leerkrachten bleek dat het digitaal platform ook ideaal is als communicatiemiddel.
De school blijft alle documenten op papier meegeven, maar binnenkort kan u als ouder ook alle belangrijke
informatie van de school digitaal checken. Zo bent u steeds snel op de hoogte!
Enkele belangrijke argumenten om voor Smartschool te kiezen zijn: de strenge beveiliging, de strikte privacyinstellingen en de beschikbare plaats voor documenten. Kalenders, foto’s, verslagen van de schoolraad en het
oudercomité, uitnodigingen, brieven, … u krijgt het allemaal digitaal toegestuurd.
Nieuwsgierig naar het digitaal platform? Op …. organiseert de school een infomoment.
Hieronder vindt u ook de technische informatie.
Door middel van de co-accounts kunnen jullie als ouders inloggen op dit platform. Zowel de vader als de
moeder hebben aparte inloggegeven. Moeder is co-account 1, vader co-account 2.
Lees a.u.b. de handleiding voor jullie aan de slag gaan. U kan deze terugvinden op onze website
http://www.kasteeltje-puurs.be onder nuttige links.
Op onze startpagina vindt u ook een snelkoppeling naar Smartschool.
Wat is zo’n co-account?
De co-account is gekoppeld aan de Smartschoolaccount van uw zoon of dochter. U logt in met zijn of haar
gebruikersnaam maar met een eigen wachtwoord.
Login-gegevens
Met onderstaande gegevens kan u aanmelden op het account van u kind. Hieronder jullie gegevens:
GEGEVENS CO-ACCOUNT 1 (moeder)
Gebruikersnaam: voornaam.achternaam

van uw kind

Wachtwoord: Ww14123101234
Rijksregisternummer van uw kind
GEGEVENS CO-ACCOUNT 2 (vader)
Gebruikersnaam: voornaam.achternaam

van uw kind

Wachtwoord: Ww14123101234*
Rijksregisternummer van uw kind*

Smartschool raadplegen
Om Smartschool te raadplegen, gebruikt u bij voorkeur de meest recente versie van uw browser. Het
Smartschoolplatform van onze school vindt u op volgend adres:
https://tkasteeltje-rvl.smartschool.be

Let erop dat u op het juiste Smartschoolplatform inlogt! (Tik dus niet gewoon “Smartschool” in Google in! U
vindt ook een link op de homepage van de website van onze school: http://www.kasteeltje-puurs.be
We raden aan dat u uw wachtwoord wijzigt. Nadat u zich heeft aangemeld op Smartschool kunt u uw
wachtwoord wijzigen door bovenaan rechts te klikken op “Profiel” en vervolgens op “Gebruikersnaam en
wachtwoord”.
Wachtwoord vergeten?
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.
Meer info over het gebruik van Smartschool en de deontologische code vindt u terug in ons schoolreglement.
Met vriendelijke groeten

Tom Cornu
Directeur

