
 

 

 

26 augustus 2019 

 

Account Smartschool 

Beste leerling  

Beste ouder 

 

Emmaüs Secundair werkt met het schoolplatform Smartschool. Dit platform wordt gebruikt om je 

schoolagenda te raadplegen, vakdocumenten te delen, punten en rapporten te raadplegen, te 

communiceren met je leerkrachten, om taken in te dienen en zo veel meer. 

We hebben voor jullie een account aangemaakt en leggen je graag uit hoe je toegang tot het platform 

krijgt. 

Je kan het platform bereiken via https://emmaus.smartschool.be of via het  icoon op onze 

website. 

 

Voor de leerling 

We hebben het account van de leerling en van de ouder(s) gekoppeld aan het emailadres dat bij ons op 

school gekend is. Er is een apart account voor elke ouder. Om uw account te bereiken selecteert u in het 

aanlogscherm de optie ‘Wachtwoord vergeten’. 

 De gebruikersnaam is voor zowel leerling als ouder dezelfde. De naam van de leerling is de basis. 

De gebruikersnaam is voornaam.familienaam  

o Er zitten geen leestekens in de gebruikersnaam. Voorbeeld: leerling Hélène-Louise 

D’Haeyere heeft gebruikersnaam helenelouise.dhaeyere 

o Vergeet de punt niet tussen de voor- en familienaam. 

 

 Geef je persoonlijk emailadres in dat aan de school is doorgegeven. Het gaat om je persoonlijk 

mailadres en niet dat van je ouders. 

 

  

https://emmaus.smartschool.be/
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Voor de ouders 

We hebben het account van je kind gekoppeld aan het emailadres dat je bij inschrijving doorgaf. Er is 

een apart account voor elke ouder. Om je account te bereiken selecteer je in het aanlogscherm de optie 

‘Wachtwoord vergeten’. 

 Gebruikersnaam: zie hierboven (De ouders gebruiken dezelfde gebruikersnaam als het kind) 

 Geef het emailadres in dat je bij inschrijving hebt opgegeven. 

Je ontvangt een mail met instructies om een wachtwoord naar keuze aan te maken. Je kan niet 

hetzelfde wachtwoord als je kind of als je partner hebben. Vanaf dan heb je toegang tot het platform. 

Ontvang je geen mail? Heb zeker even geduld en controleer voor de zekerheid uw ‘ongewenste post’.  

Als je mailadres bij ons niet gekend is, geef je dit best door via smartschool@op-weg.be (graag de naam 

van je kind vermelden) of kom eens langs bij de Smartschool-stand bij de kennismakings- of info-avond. 

 

Voor iedereen: installeer de app 

Smartschool heeft een uitstekende app voor smartphone of tablet. Je kan de app terugvinden in de App 

Store van Apple, Play Store van Android of Microsoft Store. Wanneer de app een school- of 

platformnaam vraagt, vul je emmaus.smartschool.be in 

 

Voor iedereen: instellingen meldingenbeheer 

Meldingen zijn korte berichten die je op de hoogte brengen van veranderingen in jouw Smartschool-

omgeving. 

Het goed instellen van je meldingen is essentieel om zowel geen informatie te missen, maar ook om niet 

te worden overstelpt met meldingen over nieuwigheden 

1. Als je ben ingelogd, klik op je naam linksboven. Kies daar voor de optie ‘Instellingen 

berichtgeving’. 

Leerling Ouder 
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2. Smartschool heeft een uitstekende smartphone-app en is aan te raden. Stel bovenaan eerst in 

op welke momenten je meldingen via de app wil ontvangen. Dit kan je zelf kiezen. 

 

3. Vink ‘beperkt berichtgeving’ aan. Dit zorgt ervoor dat je geen app-meldingen ontvangt als je 

ingelogd bent op pc. 

 

4. Je kan ook instellen van welke actie je op de hoogte wil worden gebracht. Je op de hoogte 

brengen kan op drie manieren: 

 Een melding in de browser (je ziet een pop-upvenster op je pc) 

 Een melding in de Smartschool app 

 Een email (je krijgt een email op je geregistreerde adres) 

Standaard staat alles ingeschakeld. Dit zorgt voor een onnodige overkill aan meldingen en mails. 

Dit zullen we nu aanpassen. 

5. Deactiveer alle meldingen door in de 3 kolommen op het icoontje in de hoofding te klikken. 

 

6. Activeer nu alle functies waarvoor je een melding wil ontvangen door bij de individuele delen 

het icoontje aan te klikken. 

Hulp nodig? 
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Indien u problemen heeft, kan u ons bereiken via smartschool@op-weg.be. U kan ook steeds een 

medewerker spreken op info-avonden of oudercontacten. 

mailto:smartschool@op-weg.be

