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Halle, 7 september 2017

Directie aan ouders

Beste ouders,
Vanaf dit schooljaar zullen we nog intensiever gebruikmaken van Smartschool. Hierdoor hopen we op
een ecologische manier sneller en efficiënter met u te communiceren.
De berichtgeving in Smartschool heeft als doel informatie mee te delen. Reageren via deze weg is niet
mogelijk, dit kan wel via de schoolagenda / het heen-en weermapje / …
Hopelijk heeft u vorig schooljaar reeds ingelogd op ons Smartschoolplatform.
Even ter herinnering: inloggen doet u met de gebruikersnaam (= voornaam.familienaam van uw kind,
vb. mieke.muys) en uw eigen gekozen wachtwoord.
Mocht u toch nog niet ingelogd hebben, dan raden we u aan om dit nu te doen.
Om in te loggen op smartschool is er wel een internetverbinding nodig, maar ook via een app op je
smartphone zal je kunnen inloggen.
Inloggen doet u als volgt: Ga naar: https://zilverberk.smartschool.be
ACCOUNT VADER of ACCOUNT MOEDER
Gebruikersnaam:
Niet hoofdlettergevoelig voornaam.familienaam van je zoon/dochter
Wachtwoord:
Wel hoofdlettergevoelig Zilverberk1 (voor account vader)
Zilverberk2 (voor account moeder)
Om verder te gaan moet u zich akkoord verklaren met de gebruikersvoorwaarden (blauwe knop
onderaan).
Nadien zal u gevraagd worden om uw wachtwoord te wijzigen.
Op de startpagina kan u ook stappenplannen terugvinden over berichten, de smartschool-app,
intradesk, inloggen met meerdere kinderen en wachtwoorden.
Nieuw op smartschool : gebruik van kalender
Op het startblad van Smartschool vindt u bovenaan rechts de schoolkalender. Klik op de
maand (nu september) en de kalender komt tevoorschijn, met activiteiten die reeds gepland
zijn. Als u op een activiteit klikt, verschijnt rechts boven meer informatie. Met de groene
pijlen kan u een maand naar voor of naar achter in de kalender.
Indien u niet over een computer of (mobiele) internetverbinding beschikt, kan u schriftelijk aan de
school vragen om de mededelingen toch nog op papier mee te krijgen.
Wanneer er nog problemen zouden zijn, kan u steeds hulp vragen aan het secretariaat of de
coördinatoren. Zij helpen u graag verder. U kan ook tijdens de infoavond (08/09) terecht in het lokaal
van de coördinatoren voor hulp bij het inloggen.
Zo, nu kan u (opnieuw) aan de slag !

