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Beste Ouders 
 
Zoals u wellicht weet, maken onze leerlingen gebruik van het schoolplatform Smartschool, dat door meer 
dan 90% van de Vlaamse secundaire scholen gebruikt wordt bij de ondersteuning van hun 
onderwijsproces.  
 
Vanaf het schooljaar 2011-2012 hebben ook wij onze ouders toegang geven tot dit schoolplatform, zodat 
u onder andere nauwgezet de vorderingen van je kind kunt opvolgen. 
 
Hieronder vindt u een beknopte handleiding van hoe je tewerk moet gaan. 

 

1. Inloggen 
Surf met een recente webbrowser naar http://gtiduffel.smartschool.be  (let op: geen www!)  

De ondersteunde webbrowsers voor het schooljaar 2014-2015 zijn: 
 

Chrome 35 of hoger 

Firefox 30 of hoger (Firefox ESR wordt niet ondersteund) 

Internet Explorer 10 en 11 

Safari 6.1 of hoger (op Mac OS X) 

In het inlogscherm vul je eerst je gebruikersnaam in, 

dit is dezelfde gebruikersnaam als die van je zoon of 

dochter (een gebruikersnaam ziet er ongeveer als 

volgt uit: MorTam94) Daarna vul je je wachtwoord in 

(opgelet: het wachtwoord is hoofdlettergevoelig!)   

Het initiële wachtwoord voor de moeder is O1Gti20142015. De 

vader kan inloggen met O2Gti20142015).  

Klik uiteindelijk op ‘Aanmelden’  

 

2. Eenmalige acties 
Wanneer je de eerste keer inlogt, krijg 
je een gebruikersovereenkomst te zien 
die je best eens doorleest en waarmee 
je je akkoord moet verklaren door 

onderaan op de knop ‘Akkoord’ te klikken. Vervolgens 
moet je mogelijks een nieuw wachtwoord instellen. 
Indien dit niet automatisch gebeurt, doe dit dan zo snel 
mogelijk via Profiel > Gebruikersnaam en wachtwoord.  
 

Het inlogscherm van Smartschool 

http://gtiduffel.smartschool.be/
http://gtiduffel.smartschool.be/
http://gtiduffel.smartschool.be/
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Hiervoor moet je eerst het oude, initiële wachtwoord (O1Gti20142015 of O2Gti20142015) intikken en 

daarna twee keer het nieuwe. Gebruik best een wachtwoord dat je al gebruikt of makkelijk kan 

onthouden. Smartschool voert wel een ‘streng’ wachtwoordbeleid, d.w.z. dat het wachtwoord aan een 

aantal minimumvereisten moet voldoen (zie afbeelding) 

 
Afsluiten door te klikken op ‘Wijzigen’. 

3. Startscherm 
Vooraleer je in het startscherm terechtkomt, worden er een aantal gegevens opgevraagd. Sommige van 
deze gegevens zijn reeds ingevuld door onze schooladministratie, andere moet je zelf nog aanvullen. Vanaf 
dit schooljaar is het onder meer verplicht om een geldig e-mailadres te voorzien. 
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Bovenaan links, onder het logo van onze school, vind je de naam van je 
zoon of dochter en wie er nu juist ingelogd is (dit kan variëren: co-
account 1, vader, moeder,…) 
Wie verschillende kinderen in onze school heeft, kan die vanaf nu ook 
gemakkelijk samenvoegen, zodat je niet telkens hoeft aan- en af te 
melden wanneer je de Smartschoolaccount van beide kinderen wenst te 

raadplegen.  
 
Onder de inlognaam vind je het onderdeel ‘Mijn vakken’ terug. Dit is het 
vakkenbeheer voor onze leerlingen waarin info, leerstof, testen en 
dergelijke worden aangeboden.  
De onderdelen hiervan worden beheerd door de vakleerkrachten. 
 
Het grootste deel van het startscherm wordt ingenomen door het 
nieuwsgedeelte.  

 
 
 
 
 
 
Telkens er iets verandert binnen ons Smartschoolplatform, kan je dat hier terugvinden. Het volstaat dan om 
te klikken op het nieuwsbericht dat je interesseert om meteen naar de betreffende module te gaan.  

Je kan altijd terugkeren naar het startscherm door 
bovenaan in het horizontale menu op ‘Start’ te klikken. 
De meeste menu-opties wijzen zichzelf uit. Het 
onderdeel ‘Berichten’ wordt verderop meer in detail 
besproken (zie punt 6). 

 
 
Aan de rechterkant van het startscherm vinden we de ‘Kalender’ (zie punt 4, hieronder), de 
contactgegevens van onze school en de module ‘Administratie’ (zie punt 5). 

4. De kalender 
Bovenaan rechts op het startscherm vind je het onderdeel ‘Kalender’ terug.  
 
Door op de groene pijltjes te klikken kan je de vorige (links pijltje) of 
komende (rechts pijltje) maanden raadplegen. Wanneer een dag vet wordt 
weergegeven, betekent dit dat er op die dag een melding in de kalender  
werd ingegeven. Door op het betreffende nummer te klikken word je 
gevraagd de kalender  te openen, waarna je naar de eigenlijke 
kalenderpagina wordt geleid. 
 
De leerling beschikt over verschillende kalenders (‘Mijn kalenders’) die hij/zij tegelijkertijd kan raadplegen. 
 Naargelang de kleur van de onderwerpen in de kalender weet je in welke kalender dit item is opgenomen. 
De onderwerpen in het voorbeeld hierboven werden genoteerd in de kalender ‘Leerlingen’.  

 
OPGELET: wanneer het oogje vóór de agenda uitgegrijsd staat, krijg je de 

onderwerpen hiervan niet te zien op het kalenderblad. In ons voorbeeld hiernaast 
zullen de gegevens uit de Aardrijkskunde-kalender dus niet getoond worden. 

Het vakkenbeheer 

Het nieuwsgedeelte toont de laatste aanpassingen binnen ons Smartschoolplatform 

De verschillende menu-onderdelen 
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Door op de icoontjes links van de kalenderpagina te klikken kan je gemakkelijk door je kalender 
navigeren. 
 
Met de pijltjes kan je makkelijk wisselen tussen vandaag, een vorige dag (week of maand) of een 
volgende dag (week of maand, naargelang de gekozen kalenderweergave (zie hieronder)). 
 
Door op een kalendericoontje te klikken kan je de huidige kalenderweergave wijzigen:  

 jaarweergave 

 maandweergave 

 weekweergave 

 schoolweekweergave 

 dagweergave 

 lijstweergave (hier worden enkel de dagen getoond die in de agenda zijn ingevuld) 
 
 
Indien je wenst, kan je zelf een kalender bijmaken, die je bijvoorbeeld voor privé-afspraken zou 
kunnen gebruiken. 
Je kan ervoor kiezen om de kalender op volledige schermgrootte te bekijken. 
 
Je kan de kalender afdrukken 
 
Je kan de kalender  naar eigen wens configureren (met welke kalender wens je op te starten, in 
welke weergave wens je de kalender standaard te bekijken en kies je voor schooluren of normale 

uren?) 
 
Wens je iets toe te voegen in de kalender 
dan klik je op de plaats waar het nieuwe 
item moet komen. 
 

 
 
Stel bijvoorbeeld dat je een afspraak bij 
de tandarts wil invoegen om 17u15, dan 
klik je eerst in het vak achter 17:00 
waarna er een nieuw venster wordt 
geopend waarin je alle gegevens kan 
intikken.  
Wanneer dit gebeurd is, klik je op 
‘Opslaan’, waardoor dit venster wordt 
afgesloten; je zal merken dat in de 
kalender  je nieuwe afspraak werd 
toegevoegd. 

Het ingavescherm voor een nieuw item in de kalender 
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5. De administratie-module 

Binnen de administratiemodule vind je een aantal onderdelen die vooral van 

toepassing zijn voor de leerling:  
 

Mijn documenten: Hierin kunnen persoonlijke bestanden bewaard worden. 
Deze plaats fungeert als virtuele harde schijf om bestanden eenvoudig te 
transporteren tussen school en thuis. Leerlingen die over een (gratis) 
Dropbox-account beschikken, kunnen die hier gemakkelijk linken. 
 
Portfolio: Is alleen nuttig voor eindejaarsleerlingen. Het elektronisch 
portfolio biedt de mogelijkheid om zowel een ontwikkelings- als een 
beoordelingsportfolio uit te bouwen, specifiek op maat van de opleiding. 
Elke gebruiker krijgt een aparte individuele zone waarin hij zijn portfolio kan 
uitbouwen. De coach kan op elk moment feedback geven en de vorderingen 
opvolgen.  

 
 

Lesrooster: Lesroosters kunnen online gepubliceerd worden. Het doorvoeren van wijzigingen gebeurt veel 
vlotter en er wordt een massa papier bespaard.  
 
Enquête: Met deze module kunnen enquêtes worden gehouden. De resultaten worden dan automatisch 
verwerkt en in rapporten gegoten. 
 
Fotoalbum: Hierin worden onder andere de dossierfoto’s van de leerlingen bewaard. 
 
Wiki: Een Wiki is bruikbaar binnen de vakken. Het is een uniek instrument dat de leerkracht en leerling 

in staat stelt om nieuwe werkvormen toe te passen en om projecten op een eenvoudige manier te 

delen met de rest van de school. Dé tool om kennisontwikkeling te verspreiden. 

Ook ons schoolreglement - de ‘Leefregel’ - is als Wiki beschikbaar. 

Drie van deze modules zijn echter ook bruikbaar voor de ouders: 

5.1. Intradesk 

Dit is een aparte module voor het uitwisselen van bestanden. Dit extranet biedt enorm krachtige 
mogelijkheden: brieven, formulieren, verslagen van vergaderingen, handleidingen … kunnen uitgewisseld 
worden tussen directie, leerkrachten, leerlingen en ouders.  
(De mappen, submappen en bestanden die hierin te vinden zijn, kunnen alleen maar worden aangemaakt 
door de gebruikers die hiervoor de nodige rechten hebben.) 

 
Wanneer je binnen de Administratiemodule op ‘Intradesk’ klikt, kom je 
terecht in het intradeskvenster. 
 
Links zie je de uitklapbare boomstructuur (leerlingen – ouders), in het 

midden de iconenbalk en rechts de inhoud van de map waarin je je momenteel bevindt.  

Alle modules binnen 'Administratie' 
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Overzicht van de Intradeskmodule 

Je kan de boomstructuur 
openen door te 
dubbelklikken op de 
gewenste map. In het 
rechtse venster krijg je dan 
onmiddellijk de inhoud van 
die map te zien.  
Zo kan je via een aantal 
muisklikken de bestanden 
voor de ouders van de 
leerlingen van het eerste 
jaar terugvinden. 

 
Door nu in het rechtervak op het gewenste bestand te 
dubbelklikken wordt (naargelang welk soort bestand 
je wilt inkijken) een venster geopend waarin je 
gevraagd wordt of je het bestand wenst te openen of 
op te slaan op je computer. 
 
In ons voorbeeld kiezen we om het bestand meteen 
te openen; het betreffende programma waarmee dat 
bestand geopend kan worden, verschijnt automatisch 
in het venster (hier: Adobe Acrobat 8.3). 
 
 Door nu op ‘OK’ te klikken wordt Adobe Acrobat 
automatisch opgestart en het betreffende document 
geladen. 
 

De inhoud van de map '1ste jaar' vind je terug in het rechterluik 
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5.2. Mijn kinderen 

In de module ‘Mijn kinderen’ kan je eventuele andere 
kinderen toevoegen, zodat navigeren binnen 
Smartschool sterk vereenvoudigd wordt. 

Je kan in deze module ook de afwezigheden 
raadplegen en rechtstreeks doorklikken naar Skore, 
het puntenboekje (zie volgend punt). 

 

  

De uitnodiging voor het grootoudersfeest wordt weergegeven 
in Adobe Acrobat 

De betekenis van de verschillende icoontjes 
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5.3. Skore puntenboekje 

Met het Skore puntenboekje kan je de resultaten van je kind op de voet 
volgen. Je kan deze module ook opstarten door in ‘Administratie’ op 
‘Skore puntenboekje’ te klikken. 
 

Op het startscherm kan je kiezen welke punten je graag had ingekeken. Standaard staan hier de punten van 
de ‘laatste week’, maar je kan ook de punten bekijken over langere periodes (‘voorbije 14 dagen’ en 
‘voorbije 30 dagen) door op de passende knop te klikken. 
 

 
Door op één van de drie linkse icoontjes te klikken, kan je nog extra informatie verkrijgen. Via 
het bovenste icoon kom je terecht in het startscherm, zoals hierboven weergegeven. 
Via het middelste icoon krijg je de punten op verschillende manieren te zien: 

 lijstvorm: hierin vind je naast de quotering ook het klasgemiddelde en de mediaan terug 

 tabelvorm: hierin vind je naast de behaalde punten ook eventuele commentaren 

 grafiekvorm 
Het onderste icoontje brengt je naar de rapporten. 

 
Hieronder een aantal mogelijke weergaven van telkens dezelfde punten: 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer bij bepaalde vakken geen punten zichtbaar zijn, betekent dit niet dat er geen punten beschikbaar 
zijn, maar dat de betrokken vakleerkracht de punten - om welke reden dan ook - nog niet gepubliceerd 
heeft. Tekorten worden in rood weergegeven.  
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6. De berichtenmodule 

 
Bovenaan rechts in de horizontale menubalk vind je ook de berichtenmodule terug. Hiermee kan je 
berichten versturen naar iedereen die iets te maken heeft met onze school. Ten opzichte van het gewone 
e-mailverkeer biedt deze module een aantal voordelen:  

 Virussen en spam zijn onmogelijk omdat het een intern gesloten systeem is 

 Je hoeft geen e-mailadressen te kennen of aan te passen: het school-adresboek is altijd up-to-date 
en slechts 1 klik verwijderd tijdens het opstellen van een nieuw bericht. 

 De berichten komen altijd aan en hebben automatisch een leesbevestiging. 
 
De module wordt eenvoudig 
opgestart door in het menu op 
‘Berichten’ te klikken. 

 
 
Hierna verschijnt het berichtenvenster. 

 
Overzicht van de berichtenmodule 

Stel dat je aan het schoolsecretariaat een bericht wil sturen omdat je 
kind die dag ziek is, dan klik je op het icoontje ‘Nieuw bericht 
opstellen’  

 
Je zal merken dat er een nieuw venster wordt geopend met bovenaan adresseringsvakken en een 
onderwerpvak en onderaan een tekstvak.  
 

 
Het adresseringsvak van een bericht 

Opstarten van de berichtenmodule 
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De overeenkomsten met een gewoon e-mailprogramma vallen meteen op. Zoals je aan de vele icoontjes 
boven het tekstgedeelte kan zien, zijn er ook heel wat mogelijkheden om je tekst op te maken. Indien 
gewenst kan je zelfs bijlagen toevoegen. 

 

Klik daarna op het icoontje naast het tekstvak ‘Aan’ , zodat het selectievenster geopend wordt. In dit 
venster kan je een bepaalde persoon of groep van personen selecteren waarnaar je je bericht wil sturen. 

 
In het voorbeeld wil je het 
secretariaatspersoneel op de hoogte 
brengen. Je klikt dus eerst op ‘Personeel’,  
In het volgende scherm vink je het vakje 
achter ‘Secretariaat’ aan en je klikt 
vervolgens op het groene pijltje dat naar 
rechts wijst. 

 
Je zal nu merken dat ‘Secretariaat’ in het rechtervak (Selectie) komt te staan. Druk vervolgens op het 
diskette-icoontje en alle mogelijke geaddresseerden verschijnen automatisch in het tekstvak ‘Aan’. 

Volledigheidshalve wordt ook weergegeven dat je het bericht 
verstuurt naar 5 geadresseerden. 
Klik nu op ‘Versturen’ en klaar is Kees!  
 
Het berichtensysteem heeft veel instelmogelijkheden, maar 
onder andere daarvoor verwijzen we naar de online-
handleiding die Smartschool ter beschikking stelt 

Het selectievenster waarin je alle mogelijke GTI'ers kan terugvinden 
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7. De Handleidingmodule 

 
Het spreekt voor zich dat deze papieren handleiding maar een deeltje toont van wat ‘Smartschool voor 
Ouders’ aankan. Wil je er het maximum uithalen dan neem je best een kijkje in de online-handleidingen. 

Deze module start je door in het menu 
bovenaan rechts op ‘Handleiding’ te 
klikken 

 
Er wordt een nieuw venster 
geopend waarin je links alle 
mogelijke online-handleidingen 
kan terugvinden. Door op de 
gewenste handleiding te klikken 
wordt deze geopend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

De online-handleiding voor de berichtenmodule 
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Ik ben mijn wachtwoord vergeten 

In dit geval kan je terecht bij de Smartschoolbeheerder van onze  school. Hij kan je een persoonlijke 
gebruikersnaam en nieuw wachtwoord bezorgen.  

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten 

Aangezien je dezelfde gebruikersnaam hebt als je kind, kan je die best aan hem/haar vragen. Ook de 
Smartschoolbeheerder kan je die natuurlijk bezorgen. 

Werkt Smartschool op elke computer? 

Als je computer niet ouder is dan 5 jaren wellicht wel, toch als je een recente browser gebruikt. De 
Smartschool-programmeurs  adviseren het gebruik van een moderne browser zoals Chrome, Firefox of IE. 
Gebruik best altijd de meest recente versie. Oudere versies van Internet Explorer en Mozilla Firefox worden 
niet ondersteund. 

Werkt Smartschool op mijn iPad? 

Via Safari op iPad werken de meeste functies. De Smartschool-programmeurs doen hun best om op termijn 
alle mobile browsers zo goed mogelijk te ondersteunen.  
Voor andere mobiele toestellen bieden ze speciale apps aan: zowel voor de iPhone en iPod Touch als voor 
Android bieden ze een speciale Smartschool-app aan. Via deze app blijf je op de hoogte van alle nieuwe 
dingen die er gebeuren op Smartschool. Je kiest zelf waarvan je geïnformeerd wil worden. Handig, to-the-
point en mee met de tijd. Aan de Smartschool-app zijn wel extra kosten verbonden (€ 2,69) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je zoon of dochter zal je waarschijnlijk met een groot aantal zaken kunnen 
verderhelpen, maar lukt ook dat niet, dan contacteer je best de 
Smartschoolbeheerder van onze school  
 
Guy VAN VLIET – guyvanvliet@gtiduffel.be - 015 31 34 37 
 

 

http://www.google.com/chrome/
http://www.mozilla-europe.org/nl/
http://windows.microsoft.com/nl-BE/internet-explorer/products/ie/home
http://www.smartschool.be/wordpress/apps
mailto:guyvanvliet@gtiduffel.be

