
 

Brasschaat, maart 2020 

 

Geachte ouders, 

In onze school werken wij intern al een tijdje met het elektronisch platform Smartschool.  

Graag willen wij nu de stap zetten dat ook jullie als ouders van dit platform gebruik kunnen 

maken. We willen het graag stapsgewijs opnemen. Hieronder de modules waar u toegang 

tot zal hebben. In de toekomst zal dit nog verder kunnen uitgebreid worden.  

U ONTVANGT EEN CO-ACCOUNT – WAT IS DAT? 

 De leerlingenaccounts zijn administratief. In smartschool worden hun dossiers en 
rapporten aangemaakt. 

 De co-account is gekoppeld aan de account van uw zoon of dochter.  

 Zowel moeder en vader krijgen een aparte co-account.  
 
De module BERICHTEN wordt opengesteld. U zal berichten kunnen ontvangen, maar 

nog niet kunnen beantwoorden of zelf opstellen. Zo kan de school u via deze weg op 

de hoogte houden van allerlei schoolnieuws. 

De module INTRADESK zal u kunnen raadplegen. Dat is een online mappensysteem 

waarin u schoolse documenten kan terugvinden.  

Op de startpagina kunnen NIEUWSBERICHTEN verschijnen. Zo kan u in een oogopslag 

op de hoogte worden gehouden. 

Verder raden we u aan om onder PROFIEL bij de optie ‘Berichtgeving’ uw eigen 

wensen in te stellen. Hier kan u zelf bepalen waar, wanneer en op welke manier 

(mail, app) u op de hoogte wil gehouden worden van de verschillende modules.         

(zie STAP 7) 

Hieronder vindt u een stappenplan om succesvol aan te melden op het smartschoolplatform. 

Wie zich verder wenst te verdiepen in de vele mogelijkheden van Smartschool kan een kijkje 

nemen in de uitgebreidere handleiding die op intradesk zal staan. Bij andere vragen of 

opmerkingen kan u zich steeds wenden tot de directie en Sophie Aerts, 

smartschoolbeheerder.  

Met vriendelijke groeten, 

Christophe Delen    Sophie Aerts 
Directeur    Smartschoolbeheerder 
hallo@mater-dei.be   sophie.aerts@bsmaterdei.be 

mailto:sophie.aerts@bsmaterdei.be


Aanmelden op smartschool via ‘wachtwoord vergeten’ 
 

STAP 1 - Surf naar ons smartschoolplatform: mdmariaterheide.smartschool.be  

Wij raden u aan om een eerste keer aan te melden op een vaste computer alvorens u dit doet 

op uw smartphone of via de app. 

STAP 2 - U kan zelf uw wachtwoord opvragen op de aanmeldpagina van 

ons smartschoolplatform. 

Klik op de knop 'Wachtwoord vergeten'.  

 

 

 

STAP 3 - Vul de gebruikersnaam in.  

De gebruikersnaam is de voor- en achternaam (in kleine letters) van 

uw kind, gescheiden door één punt. Enkele voorbeelden: 

Mathis Peeters       mathias.peeters  

Jan Van de Velde   jan.vandevelde 

In de gebruikersnaam worden geen accenten of koppeltekens gebruikt!  

Het e-mailadres dat u opgeeft, moet hetzelfde mailadres zijn dat u aan 

onze school opgaf! U ontvangt per e-mail een link waarmee u zelf een 

nieuw wachtwoord kan instellen.   

Check ook uw map ‘Ongewenste mail’ als de mail niet meteen in uw 

mailbox verschijnt. 

 

 

 

 

 

 

WAT ALS IK GEEN MAIL HEB ONTVANGEN ? 

  Dat betekent dat de school van u geen  of 

een foutief mailadres heeft en dus ook in het 

smartschoolsysteem uw e-mailadres niet 

gekend is.  

  U zal een mail moeten versturen naar 

sophie.aerts@bsmaterdei.be met de 

vermelding van wie u vader/moeder bent. 

Dan wordt dit aangepast in het systeem. 

http://mdzegerdreef.smartschool.be/
mailto:sophie.aerts@bsmaterdei.be


STAP 4 - U ontvangt onderstaande e-mail. Klik op de link in het bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 5 - Stel een nieuw wachtwoord in.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

STAP 6 - Geef ten slotte nogmaals uw mailadres op. Smartschool stuurt u een nieuwe mail om uw 

mailadres te bevestigen. 

  

 

 

  

  

Jan Jansen 

Jan Jansen 

Jan Jansen 



STAP 7 - Pas de berichtgeving aan en stel in hoe u op de hoogte 

gehouden wil worden. 

 

Klik links bovenaan op uw naam en klik door naar Profiel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 8 - Moest u meerdere kinderen met een   
smartschoolaccount hebben, kan u hen koppelen, 
zodat u gemakkelijker van de ene account naar de 
andere kan switchen. 
 

STAP 9 - Download gratis de Smartschool app. 
U geeft de platformnaam in: 
mdmariaterheide.smartschool.be 

Uw gebruikersnaam (naam kind) en wachtwoord.  

 


