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HANDLEIDING 

MODULE OUDERCONTACT OP SMARTSCHOOL 

➔ Via deze handleiding kan je online een afspraak maken via de module 

‘Oudercontact’ op Smartschool. 

• STAP 1: surf naar https://debij.smartschool.be/ of open de Smartschool-APP op je GSM. 

Meld je (indien nodig) aan met de logingegevens die je begin dit schooljaar ontvangen 

hebt. 

 

• STAP 2: ga via het menu naar de module ‘Oudercontact’. 

- Via een webbrowser (bv. Google, Mozilla, …): 

 

 

- Via de app ‘Smartschool’: 

 

https://debij.smartschool.be/
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• STAP 3: maak in het volgende scherm een keuze: 

- Een nieuwe afspraak maken met de klasleerkracht. 

- Een bestaande afspraak wijzigen of verwijderen. 

 

• STAP 4: kies een datum van het oudercontact waarvoor u een afspraak wenst te maken 

en klik vervolgens op ‘Doorgaan’. 

 

 

Indien u niet kan langskomen kan u de optie ‘Ik zal niet aanwezig zijn tijdens het 

oudercontact op de hierboven vermelde datum’ aanvinken. Wanneer u dit doet, zal 

gevraagd worden om een reden op te geven waarom u niet kan aanwezig zijn. 
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• STAP 5: kies de leerkracht (van uw kind) waarbij u wenst een afspraak te maken. 

De klasleerkracht van uw kind zal steeds als eerste staan met de vermelding van 

‘KLASTITULARIS’.  

 

 

 

 

 

 

• STAP 6: kies een tijdstip wanneer u wenst langs te komen. 

Een GROEN GEKLEURD vakje dat u kan aanvinken betekent dat het tijdstip nog 

beschikbaar is. 

 

 

  

U ziet ook de andere leerkrachten staan. Op deze manier kan u via  
één Smartschool-account afspraken maken voor meerdere kinderen.  
Zo hoeft u niet steeds af- en aan te melden (of te wisselen van account). 
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• STAP 7: op het laatste scherm kan u extra informatie geven i.v.m. het oudercontact. 

Indien u niets aanvullend te melden heeft, mag u dit gewoon leeglaten. 

 

- Klik onderaan op ‘Bevestigen’ om uw afspraak vast te leggen. 

 

 

 

- U ontvangt via een Smartschoolbericht een bevestiging van uw afspraak. 

In dit bericht zit ook meteen de ‘LIVE-knop’ om deel te nemen aan het digitaal 

oudercontact. 
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Belangrijke tips! 

- Zorg dat u tijdig (+- 5 minuten voor de start van afspraak) aanwezig bent op het 

Smartschool-platform.  

 

Indien u de onderstaande weergave 
krijgt betekent dit dat de leerkracht de 
live-sessie nog niet gestart heeft. Je 
dient dan eventjes te wachten en klikken 
op ‘vernieuwen’. 

Wanneer het live-icoontje groen kleurt en 
u de knop ‘Sessie starten’ ziet staan is de 
sessie actief en kan u deelnemen. 

  
 

- Plan, indien mogelijk, niet alle afspraken van de kinderen (bij verschillende 

leerkrachten) vlak na elkaar. Zo geef je jezelf de tijd om de nodige stappen uit te 

voeren. 

 

- Mist u uw afspraak? Of werd een sessie niet geactiveerd door een leerkracht?  

➔ Stuur een bericht naar de leerkracht waarmee u een afspraak had. We kijken samen 

wat mogelijk is voor een nieuwe afspraak.  

 

- Zorg ervoor dat het geluid (volume) van je luidsprekers op staat.  

o Open eventueel vooraf als test een filmpje of speel een liedje af. 

o Sluit eventueel een hoofdtelefoon of oortjes aan en test deze vooraf. 
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- Activeer je microfoon zodat je samen met de leerkracht kan communiceren. Dit bestaat 

uit drie stappen: 

 

STAP 1: laat Smartschool weten dat je 
de microfoon van je toestel wenst te 
gebruiken. 

STAP 2: geef je webbrowser 
toegang/toestemming om je microfoon te 
gebruiken. 

 

 
STAP 3: voer een microfoontest uit. 

 
 

- Activeer je webcam zodat je elkaar kan zien. Dit maakt het digitaal oudercontact iets 

socialer en aangenamer. 

 

STAP 1: laat Smartschool weten dat je je 
camera wenst te delen. 

STAP 2: geef je webbrowser 
toegang/toestemming om je camera 
te gebruiken. 

 

 
STAP 3: controleer je instellingen en klik op ‘Beginnen met delen’. 

 
 

 


