Go! BS Parkschool Ieperman
Kerkelei 43
2610 Wilrijk

Wilrijk, 14 september 2021

Gebruikersnaam en wachtwoord co-account Smartschool

Geachte ouders
Vanaf het nieuwe kalenderjaar heeft u via de gebruikersnaam van uw kind toegang tot het
Smartschoolplatform van onze school. Daarbij krijgt u o.a. ook toegang tot de brieven, berichten,
fotoalbums, nieuwsberichten en worden vanaf nu ook de afspraken voor het oudercontact gepland.
Dit platform zal voor meer duidelijkheid zorgen in de communicatie tussen ouders en school. De
gebruikersnaam is altijd hetzelfde opgebouwd, namelijk achternaam kind.voornaam kind.
Speciale tekens zoals -,é,è,à,ö,ë,ü,ï,…, spaties en hoofdletters worden weggelaten.
Enkele voorbeelden:
Benny Van Der Bärd wordt als gebruikersnaam vanderbard.benny
Noëmi Braads-Kalo wordt als gebruikersnaam braadskalo.noemi

GEGEVENS CO-ACCOUNT
Gebruikersnaam: achternaam kind.voornaam kind
Wachtwoord:vader:

Kerkelei43

moeder: Parkschool43
Dit moet u veranderen na de eerste keer inloggen

https://parkschool.smartschool.be/
Nog vragen: info@parkschoolieperman.be of
David.raeymaeckers@parkschoolieperman.be

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.
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Om Smartschool te raadplegen, zijn er twee mogelijkheden:
1/ via de browser: gebruikt u bij voorkeur de meest recente versie van uw browser. Het Smartschoolplatform van onze school vindt u op volgend adres: https://parkschool.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.school.be)
2/ via de app: ga naar de App Store of Google Play en zoek de smartschool app. Volg dan de stappen op het
scherm. Bij de vraag om het platform in te vullen, gebruikt u parkschool.
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

David Raeymaeckers
ICT
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Ann Olieslagers
Directeur
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