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Wat is het belang van smartschool?  

Smartschool gebruiken wij als berichtenmodule, de opmaak van het rapport, kindvolgsysteem, oudercontacten 
boeken, enzovoort.  

Jullie als ouders zullen dit enkel gebruik als berichtenmodule naar leerkrachten toe en het boeken van 
oudercontacten.  

Het is dan ook zeer belangrijk dat uw smartschool in orde is!  

Starten met smartschool:  

Site: http://janruusbroec.smartschool.be 
Gebruikersnaam: naam+voornaam 
Wachtwoord co-account 1 (vader): Rui****** [*=laatste 6 cijfers van het rijksregisternummer van uw 
kind] 
Wachtwoord co-account 2 (moeder): ******Rui [*=laatste 6 cijfers van het rijksregisternummer van uw 
kind] 

 
Problemen? Mail naar info@janruusbroec.be  

Berichtenmodule 

 3-werkdagen 
o Als u een bericht stuurt via Smartschool dan mag u binnen de drie werkdagen 

een antwoord verwachten. 
o Voor dringende zaken neemt u best op een andere manier contact op met de 

school. 
 geen delicate onderwerpen 

o Delicate onderwerpen worden best besproken in een gewoon gesprek en niet 
via Smartschool. Een gesprek kan u aanvragen via Smartschool, via de 
agenda van uw kind, via de directie … 

 enkel schoolse communicatie 
o Smartschool is geen socialemediaplatform. 
o Ouders/leerlingen kunnen geen berichten versturen naar andere 

ouders/leerlingen. 

Accounts koppelen 
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Als u Smartschool reeds gebruikt voor een ander kind dan kunt u accounts koppelen. 
Er zijn twee plaatsen in Smartschool waar u een kind (een co-account) kunt toevoegen: 

 op de startpagina in de linker bovenhoek; 
 op de pagina “mijn kinderen” in de balk bovenaan. 

Druk op de knop “Voeg kinderen toe” en geef uw gegevens uit de bovenstaande oranje 
kaders in. 
Indien u het wachtwoord wijzigde voor dit kind geeft u het nieuwe wachtwoord op. 
Heb je problemen hiermee? Neem contact op met info@janruusbroec.be  
Aan de slag! 
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