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2 MAILADRES KOPPELEN AAN SMARTSCHOOL 

 

We merken dat steeds meer ouders hun smartschool wachtwoord vergeten waardoor ze niet meer kunnen 

inloggen op smartschool. Wij vragen u daarom om uw e-mailadres te koppelen aan smartschool zodat bij het 

verlies van uw wachtwoord een link naar het mailadres wordt gestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen. 

Graag onderstaande stappen volgen om dit te bekomen. 

 

1. Klik linksboven op je naam. 

 

 

2. Klik op Profiel. 

 

 

 

 

 

 



3. Klik op Persoonlijke gegevens. 

 

 

4. Vul uw mailadres in en controleer uw postvak voor de bevestigingsmail. Zorg ervoor dat uw mailadres 

bevestigd is door de stappen in het bericht van smartschool te volgen. 

 

 

3 NOTIFICATIES/MELDINGEN INSTELLEN 

Zie hieronder (voor instructies om de juiste notificaties in te stellen). 

Klik   

->  1 (Meldingen)          

->  2 (Instellingen)      

->  3 (Stel zelf in welke meldingen/notificaties je al dan niet zou willen ontvangen). 



 

4 GSM TOESTAAN BIJ SMARTSCHOOL APP 

 
Als je je niet meer kunt aanmelden via de smartschool app, moet je eerst controleren of je gsm toegestaan is 
binnen smartschool. Dit doe jij via de browser (op een pc of gsm). Je dient hierbij expliciet toestemming te geven 
aan smartschool om dit nieuwe toestel toe te laten aan je smartschool profiel. Om dit te bekomen, mag jij 
onderstaande stappen uitvoeren. 
  

1. Meld je aan op smartschool via een browser (bv. Firefox, Chrome, Edge, etc). Je kunt dit ook doen in 
een browser op je gsm. 

 
2. Klik rechtsboven op je naam (profiel).  

 

 
 

 
3. Je komt terecht op de profielpagina. Klik op Smartschool App 

 

 



 
 

4.  Verwijder het oude toestel (indien van toepassing) door op het rode x te klikken. Zorg ervoor dat het 
nieuwe apparaat, onder Toestaan, Ja groen lis. 

 
5. De smartschool app zou nu moeten werken op je nieuwe toestel. 

 


