Beste ouder

In deze brief leest u hoe u uw ouderaccount (co-account) voor ons Smartschoolplatform kan
activeren. Met deze account kan u het lesgebeuren van uw kind digitaal opvolgen. Om aan
te melden gebruikt u dezelfde gebruikersnaam als uw kind. Toch betreft het hier een
persoonlijke account, met een eigen wachtwoord.

U kan nu een wachtwoord instellen voor uw eigen ouderaccount, en wel als volgt:
1. Open uw favoriete browser en surf naar https://msvoskenslaan.smartschool.be.
2. Klik rechts op 'wachtwoord vergeten', hoewel u uw wachtwoord niet vergeten bent
(u ontving immers nog geen wachtwoord).
3. Geef als gebruikersnaam de gebruikersnaam van uw kind in. Doorgaans is die als
volgt opgebouwd: voornaam.achternaam.
4. Bij 'e-mailadres' typt u het adres waarop u de mail die u nu leest ontving.
5. Klik op 'Wachtwoord aanvragen'.
6. Binnen luttele ogenblikken ontvangt u een mail van Smartschool, met daarin een
link. Klik op deze link om een wachtwoord voor uw ouderaccount te kiezen.
Ontving u geen mail? Controleer dan zeker uw map met ongewenste mail/SPAM.
Eens u een wachtwoord bemachtigd heeft, kan u aan de slag via
https://msvoskenslaan.smartschool.be. Tevens kan u vanaf dan ook de gratis
Smartschool-app gebruiken. U vindt deze in de Play Store of App Store. Wanneer u de app
voor het eerst opent, vraagt men u de naam van de school in te vullen. Dit is msvoskenslaan
(de app vervolledigt dit normaal gezien vanzelf naar msvoskenslaan.smartschool.be).
Hieronder kan u de gebruikersnaam en uw eigen wachtwoord ingeven. Deze gegevens kan
u erna opslaan; de app zal pas opnieuw om deze gegevens vragen indien u uw wachtwoord
wijzigt of de app herinstalleert.
Er kunnen per kind meerdere ouderaccounts aangemaakt worden. Er worden, indien de
nodige e-mailadressen voorhanden zijn, voor zowel de vader als de moeder een co-account
aangemaakt. Uiteraard kan u desgewenst voor andere personen een ouderaccount
aanvragen. Dat doet u via een e-mail komende van een door ons gekend adres aan
it@msvoskenslaan.be, of via een Smartschoolbericht. Gelieve het e-mailadres van de
nieuwe accounthouder in uw bericht te vermelden.
Geniet van uw ontdekkingsreis doorheen Smartschool. Indien u met vragen zit, heeft u
volgende opties:
● De Smartschool-handleiding raadplegen, die u bereikt via het vraagteken rechts
bovenaan de startpagina.
● Een bericht sturen naar mij (via Smartschool).
● Een e-mail sturen naar mij (it@msvoskenslaan.be).
Indien u uw wachtwoord ooit vergeet, kan u steeds een nieuw wachtwoord verkrijgen via de
6 stappen die hierboven opgesomd zijn.

