Hoe werken met smartschool?
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Waar vind ik smartschool?
De smartschoolomgeving van onze school vind je op https://debij.smartschool.be.

Hoe moet ik inloggen?
1. Na het intikken van het webadres kom je op het aanmeldingsscherm van Smartschool
terecht.

2. Vul rechts op het scherm je persoonlijke gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord in.
3. Klik op Aanmelden.
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Aanvaarden van de gebruikersovereenkomst
1. Je krijgt een scherm te zien waarbij Smartschool de gebruikersovereenkomst weergeeft.
 Scrol met de schuifbalk volledig naar beneden en klik vervolgens onderaan op
‘Ja, ik ga akkoord’ om verder te gaan. Je kan voor max. 5 dagen dit scherm
overslaan.
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Wijzigen van je wachtwoord
2. In kader van de GDPR-wetgeving word je meteen gevraagd je wachtwoord te wijzigen.
Opgelet! Dit moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zie je in het
dialoogvenster.
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Een e-mailadres toevoegen
1. Op het volgend scherm wordt jou gevraagd een e-mailadres toe te voegen. Dit scherm
kan je wegklikken en negeren. Echter raden we aan hier zeker een wachtwoord in te
geven!
Bij problemen met je account (bv. wachtwoord vergeten, account per ongeluk
uitgeschakeld, ..) kan je zelf een nieuw wachtwoord aanvragen op de aanmeldpagina
(https://debij.smartschool.be).

Wanneer je je wachtwoord vergeten bent kan je zelf
snel en eenvoudig een nieuw wachtwoord
aanvragen door op de knop Wachtwoord vergeten
op het aanmeldscherm van Smartschool te klikken.
Smartschool stuur het nieuwe wachtwoord naar het
door jou opgegeven e-mailadres.
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Hoe bekijk ik een bericht?
1. Selecteer in de menubalk bovenaan de optie Berichten.

2. Als je een nieuw bericht hebt, verschijnt het woord ‘Berichten’ bovenaan in het rood met
daarnaast het aantal (ongelezen) berichten.
3. Klik op het menu Berichten om deze functie te openen. Klik vervolgens op de berichten
die je wenst te lezen. De inhoud ervan verschijnt rechts.
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Hoe verstuur ik een bericht?
1. Selecteer in de menubalk de optie ‘Berichten’.

2. Klik op de middelste keuzebalk op de groene plus ‘Nieuw bericht opstellen’.

Om een bericht te versturen moet je, vooraleer je aan de
eigenlijk inhoud begint, eerst een ontvanger en onderwerp
kiezen.
Een ontvanger kiezen doe je door eveneens op het groene
plusje te klikken of de (begin)letters van de naam van de
ontvanger waar je een bericht naar wenst te sturen, in te
tikken.
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Hoe voeg ik een bijlage toe aan een bericht?
1. Klik op de knop Bijlagen.

2. Kies nu voor de optie ‘Selecteer bestanden’.
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3. Als je een bestand vanaf je computer wil uploaden ga je naar het tabblad Mijn computer
en klik je vervolgens onderaan op Bestanden kiezen.
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4. Kies het document dat je wil versturen in de weergegeven verkenner en klik op openen.
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5. Er zal je vervolgens gevraagd worden of je nog bestanden wil toevoegen, of de reeds
geselecteerde bestanden definitief wil uploaden.
Indien je eerste keuze correct was, kies je voor Geselecteerde bestanden uploaden.
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6. Als dit gelukt is, krijg je volgend scherm dat weergeeft welke bestanden je als bijlage zal
meesturen in je bericht. Om terug te keren naar de inhoud van je bericht klik je op Terug
naar bericht.
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Hoe voer ik een sessie via Smartschool Live?
1. Gebruik voor Smartschool (Live) bij voorkeur de webbrowser van GOOGLE.
2. Ga naar het startscherm van Smartschool en klik links bij ‘Mijn vakken’ op ‘Smartschool
Live’.

3. Klik in het volgende scherm op ‘Live’.
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4. Om de sessie van jouw juf/meester te volgen, klik je op ‘Sessie volgen’.

5. Je ziet 2 symbolen: een microfoon en een hoofdtelefoon. Klik op de microfoon zodat
jij kan spreken tegen je juf/meester.
(Je kan achteraf nog op elk moment kiezen om je microfoon even af te sluiten en nadien
weer aan te zetten).
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6. Jouw computer/browser detecteert nu welke microfoon het mag gebruiken. Je dient het
gebruik van de microfoon toe te staan. Klik hiervoor op ‘Toestaan’.

7. Je microfoon wordt getest. Klik op ‘het duimpje omhoog’ wanneer dit verschijnt.
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8. Je komt nu in het sessiescherm terecht. Op dit moment staat enkel je microfoon aan,
want dit bolletje is onderaan blauw gekleurd.

9. Het delen van je webcam staat momenteel vergrendeld. Jouw juf/meester kan jouw
webcam in haar/zijn account ontgrendelen, zodat je ook beeld kan uitzenden. Vraag dit
aan je juf/meester en klik nadien op het webcam-icoon.
Net zoals bij de microfoon zal eerst jouw toestemming gevraagd worden of je beeld wil
uitzenden. Klik hier ook op ‘Toestaan’.
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10. Van zodra je toestemming hebt gegeven, kan je beginnen met je webcam te delen. Klik
hiervoor op ‘Beginnen met delen’.

11. Om Smartschool Live af te sluiten, klik je rechts bovenaan op de drie bolletjes. Kies
vervolgens voor ‘Uitloggen’.
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