
Basisprotocol voor Smartschool   
 

 
Onze school zet graag ‘Smartschool voor ouders’ in om de bereikbaarheid van leraar, school 
en ouders te optimaliseren. 
Achter zo’n online-platform schuilen echter uitdagingen die we met een aantal basisregels in 
dit protocol wensen op te vangen. Zo willen we absoluut de druk op de schouders van ouders, 
kinderen en leraren niet verhogen door het introduceren van dit platform. 
Dit protocol zal in de loop van het gebruik van ‘Smartschool voor ouders’ verder blijven 
evolueren, naargelang de noden zich voordoen. 
 
Basisprotocol: 
 
Algemeen: 

• Smartschool wordt enkel voor schooldoeleinden gebruikt. 
 

• Schoolagenda’s (kleuterschriftjes) worden in een beginfase nog steeds gebruikt als 
eerste communicatiekanaal. 

 

• Gestuurde berichten horen binnen de 48u (schoolwerkdagen) geopend te worden. 
 

• Geopende berichten horen binnen de 24u (schoolwerkdag) een eerste reactie te 
krijgen. 
 

• Er wordt steeds met respect voor elkaar gecommuniceerd. O.a. boodschappen 'MET  
DRUKLETTERS' om een gevoel of dringendheid duidelijk te maken, worden niet  
getolereerd. 

 

• Bij onenigheid, een frustratie, een bedenking, … kan er contact gelegd worden via 
Smartschool of de klasagenda voor een persoonlijk overleg. Conflicten worden niet per 
mail besproken. Leraren en ouders of verantwoordelijke opvoeders worden gevraagd 
om problemen onder vier ogen aan te pakken. 

 
Schoolteam: 

• De school verbindt er zich toe om na 17u geen berichten meer te versturen.  
(Hier kan worden van afgeweken in noodsituaties of hoogdringendheid: coronacrisis, 
… ) 

 

• Tijdens de gewone schoolwerkweek doen de fulltime leraren minstens één keer per 
schooldag hun smartschoolmail open. Leraren die niet fulltime werken doen hun 
smartschoolmail minstens één keer open op de dagen dat ze op school zijn. 

 

• Taken en lessen worden op de eerste plaats tijdens de dag via de schriftelijke agenda's 
(of contractwerken) meegegeven.  

 



• Er kunnen geen taken door leraren via Smartschool opgegeven worden voor de 
volgende werkdag, tenzij hier via de agenda duidelijk naar verwezen wordt tijdens de 
schooluren (niet in het weekend of na 15u30). 

 
Ouders of verantwoordelijke opvoeders: 

• We vragen aan ouders of verantwoordelijke opvoeders om dagelijks Smartschool te 
openen om communicatie niet te mislopen (vb: brieven, mailing, …). U kunt hier ook 
gebruik maken van automatische meldingen van Smartschool bij berichtgeving vanuit 
de school.   

 

• Ouders of verantwoordelijke opvoeders blijven afwezigheden doorbellen naar school. 
Dit gebeurt niet via smartschool.  

 
 

We rekenen erop dat we met deze basisregels reeds een heel aantal uitdagingen rond het 
werken met Smartschool voor ouders opvangen.  
Indien er nog bezorgdheden ondervonden worden, horen we het graag.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het schoolteam 


