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Aanmelden bij smartschool als ouder 

Ga naar https://vesalius-sgr27.smartschool.be 

Geef je gebruikersnaam en gekregen wachtwoord op. (deze bestaat uit voornaam.familienaam (van 

je kind)  met als wachtwoord: voor eerste account: Welkomouder1 en tweede account: 

Welkomouder2). Belangrijk is dat elke ouder zijn eigen account maakt. 

Dit scherm verschijnt mogelijk:  

 

Scroll naar beneden en klik “ik, ga akkoord” aan. Uiteraard mag je alles eerst lezen ☺ 

Daarna verschijnt dit scherm: 

 

Geef een nieuw wachtwoord naar eigen keuze op dat minstens 8 tekens lang is en bestaat uit een 

combinatie van letters, hoofletters, cijfers en/of andere tekens. 

 

https://vesalius-sgr27.smartschool.be/
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Daarna wordt gevraagd je gegevens te controleren en/of aan te passen. Telefoonnummer, adres, je 

rol (vader-moeder). Kijk ook of je mailadres correct is. Indien je je wachtwoord vergeten bent, kan je 

via dit mailadres een nieuw wachtwoord krijgen. 

 

 

 

En dan ben je binnen!  

Werk je liever op je smartphone om de vorderingen van je kind te volgen? Geen probleem, dat kan, 

maar je moet eerst via de site van smartschool inloggen voor je de app kan gebruiken op je 

smartphone. 

 

Op de volgende pagina’s geven we mee wat zeker interessant is. 

 

Heel veel succes. 
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Het startscherm: Via ‘?’ kom je in de handleiding, via Berichten kan je met ons communiceren en via ‘Ga naar’ heb je toegang tot belangrijke zaken.  

 

 

Alle handleidingen 
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Berichten 

 

 

 

 

 

 

Schoolagenda  

 

Groen plusje voor nieuw bericht 

Begin met naam te typen en dan verschijnt aantal mogelijke namen. Of 

klik op groen plusje en vink groep aan bijv. directie. Kies dan de juiste 

persoon.  

Per dag/per 3 dagen/per week 

Toetsen, taken: Groen = “gemeld”. 

Rood= NU doen (toets) 

geel = NU meebrengen/taak NU 

maken 

Opschuiven van week 


