9 oktober 2018
Reserveren voor oudercontact 25 oktober
Beste ouder
Beste leerling
We verwelkomen u graag op het oudercontact van donderdag 25 oktober tussen 17 en
20 uur. Zoals altijd maakt u op voorhand een afspraak met een leraar. U kunt uitsluitend
online via Smartschool een tijdstip reserveren voor het oudercontact. Online afspraken
kunnen worden gemaakt vanaf donderdag 18 oktober om 20 uur stipt tot en met
woensdag 24 oktober om 12 uur.
Voor online reserveren gaat u naar de module ‘Oudercontact’ binnen Smartschool. De
uitleg die hieronder staat, sturen we u ook via een Smartschoolbericht in de vorm van een
filmpje. Werkwijze:


Gebruik uw co-account als ouder om u aan te melden bij
https://redingenhof.smartschool.be en klik rechtsonder in het venster administratie
op ‘Oudercontact’.



Kies de eerste leerkracht die u tijdens het oudercontact wenst te spreken. U ziet
eerst het vak, daarna de naam van de leerkracht.



De tijdstippen waarop deze leerkracht nog beschikbaar is, zijn aangeduid in het
groen. Grijs betekent dat de leerkracht niet beschikbaar is. Kies het tijdstip waarop u
de leerkracht wenst te spreken en maak de afspraak aan.



U kunt maximaal 6 afspraken inplannen.



Om een vlot verloop voor uzelf te garanderen, vragen we om 10 minuten vóór en na
een vastgelegde afspraak geen andere afspraak te maken.



Als u meerdere leerkrachten wenst te spreken, krijgt u een handig overzicht van hun
beschikbaarheid door de optie ‘vergelijk agenda’s’ (links op het scherm) te kiezen.



Al de door u gemaakte afspraken vindt u linksonder op uw scherm en kunt u
afdrukken. Ze worden ook in een Smartschoolbericht bevestigd. Een afspraak
annuleren kan door die gewoon te selecteren. Deze uren komen dan opnieuw vrij
voor andere ouders. Ook van deze annulering krijgt u een bericht.

Lukt inloggen in Smartschool niet? Stuur een mail naar smartschool@karedingenhof.be.
Tijdens het oudercontact kunt u in ons openleercentrum individueel toelichting krijgen bij het
gebruik van het platform Smartschool.
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