Smartschool App

De Smartschool App op je smartphone/Tablet

Open de AppStore (IOS) of de Playtore (Android) - Typ in smartschool

Download de app en installeer

Open de app Smartschool op je smartphone/tablet

Typ je gebruikersnaam

!! heb je je smartschoolaccount niet geactiveerd !! Heb je je smartschoolaccount al geactiveerd
op je computer, dus als het de eerste keer is dat op je computer typ je jouw persoonlijk
je smartschool gaat gebruiken, typ je het
wachtwoord
wachtwoord dat je gekregen hebt van je
leerkracht
De eerste keer moet jij je eigen wachtwoord
instellen, typ je persoonlijk wachtwoord in –
herhaal dit – klik op Opslaan
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!!! Je krijgt de vraag een email adres op te
geven – hier typ je je persoonlijk emailadres, je
outlook.hotmail/live/gmail/of….
Op dit emailadres krijg je een bericht van
smartschool om je smartschoolaacount te
bevestigen – open je persoonlijk emailadres –
bevestig je smartschoolaccount!

In de Smartschool App:
Via de 3 horizontale streepjes linksboven, open je het menu van de App
Berichten
Tik hierop en je ziet je persoonlijk Postvak in van je Smartschoolaccount
Heb je een bericht en wil je daarop antwoorden tik op het gebogen pijltje
Wil je een nieuw bericht opstellen tik onderaan rechts op het potloodje of vierkantje
Klik in het vakje Aan – typ de naam van je leerkracht – deze verschijnt in een dropdownmenu – klik
de naam aan
Typ je bericht aan je leerkracht – klik op Versturen
Helpdesk
Is niet van toepassing
Kalender
Je leerkracht kan hier taken plannen en opgaves delen met jou
Live
Met Live sta je in communicatie met je leerkracht via webcam en audio
Hier klik je op als je leerkracht een Live sessie gepland heeft. Hij/zij geeft jou een datum en tijdstip
door – op het geplande tijdstip klik je op Live – Sessie volgen
Mijn documenten
Dit is jouw persoonlijke plaats op smartschool waarin jij je eigen persoonlijke documenten vanaf je
smartphone of tablet kan plaatsen – klik op de plus en maak je keuze van wat je wilt uploaden
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Mijn Vakken
Hier zie je het Vak (de klas) dat jij volgt
Afhankelijk van de werkmethode van je leerkracht kan je in:






In Documenten kan jouw leerkracht Documenten zetten die jij kan downloaden
In Weblinks kan jouw leerkracht links plaatsen naar interessante websites
In Taken kan jouw leerkracht de Taken organiseren, jij kan hier downloaden
In Oefeningen kan jouw leerkracht oefeningen plaatsen gemaakt in andere onlineoefening
platformen
Bij Uploadzone kan je de uploadmap van je leerstof aantikken – je naam en via de plus eigen
bestanden vanaf je smartphone/tablet uploaden

Nieuwsberichten
Hier zie je de meldingen van je leerkracht
Smartschool in browser
Hier zie je je volledige smartschoolaccount
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