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Smartschool en co-accounts

Geachte mevrouw
Geachte heer
Al een aantal jaren werken wij op onze school met de digitale leeromgeving Smartschool. De
leerlingen krijgen hierdoor toegang tot allerlei schoolinformatie en zij kunnen er voor hun vakken
digitale documenten raadplegen. De leerkrachten publiceren er oefeningen, geven taken op, bieden
extra informatie aan en dergelijke meer. Ook de schriftelijk communicatie verloopt via smartschool.
Daarnaast werken we sinds vorig schooljaar ook met een digitale schoolagenda. In de digitale
agenda vullen de leerkrachten de lesonderwerpen, taken en toetsen in. Op die manier is de agenda
steeds volledig ingevuld, ook voor leerlingen die afwezig waren. Ook u kan deze agenda raadplegen,
waardoor u meteen een overzicht heeft van wat uw zoon/dochter op school heeft gezien en wanneer
er taken of toetsen zijn.
De leerlingen uit de eerste graad hebben daarnaast nog een papieren versie van de schoolagenda.
De leerlingen uit de tweede en de derde graad hebben de mogelijkheid om een papieren agenda van
de school aan te kopen maar zijn niet verplicht.
De ouders van de nieuwe leerlingen hebben via een brief hun paswoord gekregen en extra info.
Voor de ouders van alle andere leerlingen blijft hun paswoord van vorig schooljaar nog steeds geldig.
Verder kan u via de module Skore in Smartschool de schoolresultaten van uw zoon/dochter mee
opvolgen en hoeft u niet te wachten tot het rapport om een zicht te krijgen op de resultaten.
De gratis Smartschool-app is een handige tool om op de hoogte te blijven.
Het reserveren voor de ouderavond zal ook gebeuren via Smartschool (zie brief).
We zijn ervan overtuigd dat Smartschool ook voor u een grote meerwaarde kan betekenen en hopen
dat u hiervan ook de voordelen ontdekt. Mocht u moeilijkheden ondervinden bij het gebruiken van
Smartschool, dan kan u mailen naar mediatheek@atheneumaalst.be .
Met vriendelijke groeten

Marie-Paule Haegeman
Directeur Koninklijk Atheneum

