
 
 
 

Smartschool protocol     schooljaar 2019-2020 
 
 
Smartschool is, als digitaal leerplatform, een aanvulling op het les- en 
schoolgebeuren. Om problemen en misbruik te voorkomen, zijn er een 
aantal afspraken van toepassing.  
 
Versie voor leerlingen  
 
0 Algemeen 
Regel: er wordt van jou als leerling verwacht ... 

- dat je minstens één keer per schooldag (en één keer per weekend) 
de schoolagenda, berichten en taken opvolgt; 

- dat je je resultaten volgt via Skore. 
 
Het is NIET de bedoeling dat je 24 op 24 uur ter beschikking bent voor 
binnenkomende berichten van medeleerlingen of van de school. Zij mogen 
niet verwachten dat je ’s avonds, in het weekend of op vakantiedagen 
onmiddellijk reageert op een verstuurd bericht of dat je een opgegeven 
taak nog dezelfde dag afwerkt. 
 
Van je ouders verwachten we dat ze Smartschool ten minste op 
wekelijkse basis raadplegen (bij voorkeur om de paar dagen voor 
leerlingen in de eerste graad) 
- dat ze regelmatig de schoolagenda en berichten opvolgen; 
- dat ze je resultaten volgen via Skore. 
 
1 Berichtensysteem 
1.1 Wanneer berichten sturen? 
 
Je moet er rekening mee houden dat berichten die je na schooltijd stuurt 
naar leerkrachten of medeleerlingen misschien niet meer opgevolgd 
worden en dus geen geldingskracht hebben voor de volgende dag. 
Leerkrachten sturen hun berichten met informatie voor de volgende 
lesdag in principe uiterlijk tegen het einde van de lesdag, tenzij tijdens de 
les is afgesproken dat je kort na schooltijd nog een bericht met bv. wat 
extra uitleg mag verwachten. 
 
 
1.2 Beantwoorden van berichten 
 
In normale lesweken wordt verwacht dat je een bericht beantwoordt 
binnen 48 uur. Eventueel meld je kort dat een uitvoerig antwoord op een 
later tijdstip zal volgen. De ontvanger moet begrip opbrengen voor vrije 
tijd in het weekend, op vrije dagen en tijdens de vakantie en dat het 
antwoord in die omstandigheden pas later komt. Dit principe is ook van 
toepassing voor leerkrachten. 
 
 



 
1.3 Inhoud en vorm 
 
Als je in Smartschool berichten schrijft, moet je je aan een aantal regels 
van ‘nettiquette’ houden (zie bijlage).  
 
1.4 Overige informatie 
 
Ouders en leerlingen kunnen de afwezigheden en meldingen van 
pedagogisch personeel (over leerlingen) raadplegen in het 
leerlingvolgsysteem. Een overzicht van de examenleerstof en de 
(stage)reglementen zijn terug te vinden in de map ‘leerlingen en ouders’.  
 
2 Opdrachten van leerkrachten 
2.1 Wanneer communiceren? 
 
Een opdracht wordt in de regel in de klas meegedeeld. Opdrachten 
opgegeven na schooltijd kunnen niet meer gelden voor de daaropvolgende 
dag, tenzij de leerkracht met jou in de klas iets anders afgesproken heeft. 
 
Behalve een onaangekondigde toets over de vorige les, kondigt de 
leerkracht minstens één les op voorhand de toets of taak in de digitale 
agenda aan.  
 
2.2 Wat als je als leerling thuis technische problemen hebt? 
 
Indien je thuis technische problemen ondervindt met je PC, printer e.d. 
dan moet dit door een opvoedingsverantwoordelijke gemeld worden (op 
papier of digitaal). Op school kan je terecht in het OpenLeerCentrum om 
(tijdig!) je taken en andere opdrachten te printen. 
 
3 Publicatie van punten 
3.1 Wanneer publiceert de school je punten? 
 
In principe publiceert de leerkracht je punten op het moment hij/zij deze 
invoert in Skore. Ouders krijgen 24 uur later een melding; op deze manier 
kan je aan je ouder(s) verantwoording afleggen voor het behaalde 
resultaat. Volg de resultaten regelmatig op en ga nauwgezet in op 
commentaar of suggesties van de leerkracht indien remediëring van 
toepassing is. 
 
4 De digitale schoolagenda 
4.1 Invullen? 
 
- de digitale schoolagenda is een officieel document en de leerkracht vult 
het lesonderwerp in. Ook taken, (herhalings)toetsen, mee te brengen 
materiaal e.d. worden in de digitale agenda opgenomen. 
 
4.2 Opdrachten 

- cfr. regel 2.1 
- taken, toetsen en herhalingen, het meebrengen van materiaal enz. 

wordt in principe in de klas afgesproken. 



 
 
5 Het gebruik van de gsm en smartphone 
5.1 Regels voor gebruik 
 
In principe is gebruik van de smartphone in de klas niet toegestaan, maar 
de leerkracht kan het functioneel gebruik van de smartphone in zijn les 
wel toestaan. 
 
6 Bescherming van het gebruik van Smartschool 
6.1 Regelgeving 
 
Ook het akkoord aan de gebruikersvoorwaarden dat je gaf bij de start op 
Smartschool is bindend. 
 
Smartschool is een digitaal leerplatform en geen sociale netwerksite. Het 
is dus enkel bedoeld voor schoolaangelegenheden. In Smartschool gebruik 
je enkel je eigen gebruikersnaam en paswoord en niet van andere 
leerlingen of je ouders.  
 
Het is niet toegestaan om via Smartschool berichten of documenten over 
het schoolgebeuren te verspreiden die kwetsend, beledigend of 
bedreigend zijn voor personeelsleden of andere leerlingen. Filmpjes en/of 
foto’s mogen in geen geval via Smartschool verspreid worden.  
 
 
6.2 Gebruik van wachtwoorden 
 
Iedere gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat onder 
zijn/haar loginnaam en wachtwoord gebeurt. Daarom geven we volgende 
aanbevelingen in het wachtwoordbeleid (zie bijlage). 
 
 


