Smartschool / Kalender voor de ouders
Beste ouders
Voor jullie werd er een kalender aangemaakt op Smartschool waarop u de schoolactiviteiten en de vakantiedagen
kan aflezen. Deze kalender vervangt onze papieren jaarplanning. Na het inloggen kan u de kalender bekijken,
hieronder wat nuttige info.
 Op de startpagina ziet u rechtsboven de rubriek "Kalender". Als u op de maand klikt, komt u in het menu
van de kalender.
 Bij de rubriek "Mijn kalenders" (linksonder) wordt er door Smartschool standaard een kalender
aangemaakt onder de naam van uw kind. Deze kalender is uw persoonlijke kalender. U kiest zelf of u deze
wenst te gebruiken of niet.
Wij kunnen niets zien of wijzigen aan deze kalender. Deze kalender kan ook niet verwijderd worden.
• Als u geen gebruik wenst te maken van deze kalender, vink dan het oogje ernaast uit en u heeft er
geen last van.
 Bij de rubriek "Kalenders met u gedeeld" ziet u twee kalenders staan nl. "Ouders en derden" en
"Vakantiedagen".
Zorg dat het oogje naast deze twee kalenders aangevinkt staat en dan kan u de nodige info aflezen als u
doorheen de kalender gaat. Hoe doe je dit?
•

Klik bijvoorbeeld op de titel "Ouders en derden".

•

Je ziet rechtsboven "Ouders en derden" verschijnen, alsook de ondertitel "Vakanties, schoolvrije
dagen en activiteiten", alsook de naam Palmans Berto, de persoon die deze kalender aangemaakt
heeft.

•

Gebruik de pijltjes    om door de kalender te navigeren.

•

Kies onder de pijltjes de gewenste weergave. Onze ervaring leert dat de maandweergave het beste
overzicht biedt, maar dat bepaal je natuurlijk zelf.

•

Als je op een item in de kalender klikt, krijg je rechtsboven in het scherm bijkomende informatie
over dat item.
Enkel met de melding "Volledige dag" dien je geen rekening te houden.
(De uitleg waarom dat daar vermeld staat, gaan we je besparen)

 U kan elke kalender een eigen, gewenste kleur geven.
• Klik op de titel van een kalender en u ziet rechtsboven een gekleurd vakje verschijnen. Klik erop en
u kan een gewenste kleur kiezen.
 De kalender "Schoolnieuws" wordt niet gebruikt, het schoolnieuws staat nl. op onze website
www.gbs-alt-hoeselt.be
• U kan de kalender "Schoolnieuws" uitvinken via het oogje ernaast.

Mvg.
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