
     

 
 

Smartschool voor ouders 
BELANGRIJK: 

Alle paswoorden voor ouders van nieuwe leerlingen worden automatisch via mail verstuurd (als 

er een e-mailadres bekend is).  

Accounts van leerlingen die vorig jaar reeds op onze school ingeschreven waren blijven gewoon 

werken. 

Accounts worden ten vroegste de eerste week van het schooljaar of de eerste dagen na 

inschrijving van uw zoon/dochter verstuurd.  

Na een week nog geen account gekregen? Contacteer het onthaal.  

Zij kunnen u meestal meteen de login gegevens bezorgen. 

 

1. Woordje vooraf 

Elke leerling van onze school heeft 2 co-accounts, respectievelijk bestemd voor de vader en 

de moeder. U kunt dit co-account gebruiken om de schoolagenda (taken en toetsen) op te 

volgen van uw zoon/dochter en contact op te nemen met school. 

U krijgt toegang tot dit account via de smartschoolgebruiker van uw kind in combinatie met 

het paswoord dat u via mail of brief hebt doorgekregen. 

Door in te loggen met dit paswoord komt u in een gescheiden omgeving terecht met een 

aparte berichtenmodule. 

Hiermee kan u met de opvoeder en leerkrachten van uw zoon of dochter communiceren. 

Uw zoon of dochter heeft geen toegang tot uw berichten, net zoals u geen toegang hebt tot 

de berichten van hem/haar. 

De eerste maal dat u inlogt dient u o.a. uw e-mailadres in te geven. 

We willen even benadrukken dat het van belang is dat u een correct e-mailadres ingeeft. 

Zo kunt u - mocht u uw paswoord vergeten - een nieuw paswoord naar uzelf laten 

doormailen. 

2. Browsers 

De meeste browsers worden ondersteund en werken dus goed samen met Smartschool. 

Google Chrome geeft meestal de beste resultaten. 



     

 
 

Zorg best wel dat deze up-to-date is en voor desnoods een upgrade uit naar de laatste 

versie. 

3. De smartschool App 

Via de Google Play Store (Android) en/of de App Store (Apple) kunt u gratis de Smartschool 

app voor uw smartphone downloaden. De modules en zaken die u met de app kunt zijn 

beperkter dan wat u met een PC of Mac kunt, maar voldoen voor de meeste ouders. 

Uw login gegevens voor de app zijn: 

Schoolnaam: ktab-sgr25.smartschool.be 

Gebruiker: dezelfde gebruikersnaam van uw zoon/dochter 

Paswoord: het wachtwoord van de co-account1 (vader) of de co-account2 (moeder) Bij de 

eerste aanmelding moet u een nieuw wachtwoord kiezen. 

 

De volgende uitleg geldt op PC (de app heeft dezelfde modules maar werkt wat beknopter): 

  



     

 
 

4. Inloggen op smartschool via PC/Mac 

De smartschoolomgeving van onze school vindt u:  

op ktab-sgr25.smartschool.be of via de knop op onze schoolwebsite 

www.ktabrugge.be.  

 
 

Vul de gebruikersnaam van uw zoon/dochter en het wachtwoord van 

de co-account1 (vader) of de co-account2 (moeder) in en klik daarna 

op ‘Aanmelden’. 

 

 

 

 

 

  

https://ktab-sgr25.smartschool.be/
http://www.ktabrugge.be/


     

 
 

5. Eerste Aanmelding 

Wanneer u de eerste keer aanmeldt, krijgt u eerst de gebruikersovereenkomst te lezen. 

 

Beneden op dit scherm kunt u 

klikken op ‘Ja, ik ga akkoord’. 

Daarna komt u in het 

hoofdscherm. 

Vervolgens wordt u gevraagd om uzelf te identificeren en uw e-mail adres in te geven. 

Uw e-mail adres wordt gebruikt om meldingen van nieuwe berichten door te geven en in het 

geval u uw wachtwoord vergeet. 

 

 

 



     

 
 

 

6. Mijn kinderen 

Op het startscherm vindt u rechts volgende zone: 

 

In deze zone kunt u naar alle modules apart gaan of u kunt kiezen om naar een 

overzichtsscherm ‘Mijn kinderen’ te gaan waar de laatste info van de verschillende zones 

gebundeld staat. 

 

Als u meerdere kinderen hebt die dit, of een ander 

Smartschoolplatform gebruiken kunt u deze hier toevoegen. 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

Om kinderen toe te voegen vult u het platform (voor KTA-Brugge is dat ktab-

sgr25.smartschool.be), de gebruikersnaam van uw andere kind en het wachtwoord van de 

co-account van uw andere kind in.  



     

 
 

Als u op een kind klikt komt u terecht op een overzichtsscherm waar u in één oogopslag een 

aantal dingen kunt zien.  

 

- BERICHTEN 

Hier ziet u de ontvangen berichten. Die berichten zijn aan u gericht. Uw kind heeft een aparte 

berichtenmodule. U kunt elkaars berichten dus niet lezen. (zie verder) 

- TAKEN EN TOETSEN VOOR KOMENDE 7 DAGEN 

Taken en toetsen worden zowel in de elektronische als in de papieren agenda genoteerd. Hier 

krijgt u een overzicht van de taken en toetsen die de volgende week gemaakt moeten 

worden. (zie verder) 

- RESULTATEN 

De punten voor taken en toetsen worden in Skore gepubliceerd. 

Hier vindt u de laatste cijfers. Via ‘Alle resultaten’ kunt u doorklikken naar de volledige 

puntenboek. 

- AFWEZIGHEDEN 

Eventuele afwezigheden worden hier getoond. 

Wat u hier ziet is de officiële registratie zoals deze door de opvoeder is doorgegeven. 

- LEERLINGVOLGSYSTEEM 

Hier vindt u eventuele nota’s, nablijfstudies en strafstudies.  

Ook de KTA Brugge-rapporten t.e.m. schooljaar 2016-2017 vindt u terug in PDF-formaat.  

Voortaan werken we met Skore voor de evaluaties en de rapporten. (zie verder) 

- RAPPORTEN 

In deze zone vindt u de Skore rapporten terug van zodra deze gepubliceerd worden.  

 



     

 
 

Enkele modules meer in detail: 

5.1. Berichten 

U kunt naar de berichtenmodule gaan door op de startpagina op ‘Berichten’ te klikken. 

 

 

Berichten staat in het rood als er ongelezen berichten zijn. Het aantal ongelezen berichten 

staat ernaast vermeld. 

 

 

Vernieuwen 

Nieuw bericht 

Beantwoorden 

Allen beantwoorden 

Doorsturen 

Afdrukken 

Opslaan 

Verwijderen 

Zoeken 

Geavanceerde instellingen 

 



     

 
 

Nieuw bericht 

 

Om ontvangers toe te voegen kunt u gewoon de naam typen in het “Aan:” veld.  

Na een aantal letters krijgt u een aantal voorstellen.  

Van het personeel van onze school wordt enkel de eerste letter van de voornaam 

aangegeven.  

Ziet u een volledige voornaam, dan gaat dit dus om een leerling! 

 

Een tweede methode om ontvangers toe te voegen is deze via de groene plus op het einde 

van het “Aan:” veld te gaan selecteren. 

In het volgende scherm klikt u op de juiste groep om de groepsleden te zien. 



     

 
 

 
 

Vervolgens selecteert u de juiste perso(o)n(en) en drukt u daarna op de groene pijl… 

 

 



     

 
 

U kunt ook een volledige groep selecteren door deze aan te vinken en daarna op de groene 

pijl te drukken.  

 

 

Daarna klikt u op de blauwe diskette. 

U komt terug in uw bericht, waar de geselecteerde persoon nu terug te vinden is. 

 

Na het invullen van uw onderwerp en berichtinhoud, klikt u op “Versturen” links bovenaan het 

scherm. 

 

 



     

 
 

5.2. Schoolagenda 

 

 

Via de startpagina of het overzicht van ”mijn kinderen” kunt u de schoolagenda opstarten.  

In de schoolagenda kunt u het lessenrooster en de toekomstige taken en toetsen zien.  

U kunt de week bovenaan aanpassen met de groene pijltjes links en rechts. 

Staat er in een lesuur een groen boekje, dan wil dit zeggen dat hier een taak of toets werd 

opgegeven. Dubbelklik op het groene boekje om meer details hierrond te zien. 

 

Een geel boekje is een deadline voor een taak, een rood boekje voor een toets.  

Klik wederom op het boekje voor meer details. 

 



     

 
 

 

5.3. Skore puntenboekje 

Hoe kunt u de gepubliceerde punten van taken en toetsen bekijken? 

- Vanuit het startscherm via   

 

- Vanuit het ‘Mijn kinderen’ scherm via ‘Alle resultaten’

 
 

Klik in het volgende scherm links op ‘Evaluaties’ en daarna kunt u bovenaan de periode 

kiezen. 
 

 

 

 



     

 
 

 

 

Hier kunt u ook de rapporten zien van de gekozen periode. 


