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Elk jaar in het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een brief met informatie en 
aanmeldingsgegevens van de co-account van Smartschool. 

Wat is een Smartschool co-account? 

Met de Smartschool co-account hebt u als ouder toegang tot de elektronische leeromgeving Smartschool, 
zoals die ook door uw zoon of dochter gebruikt wordt.  

Wat kunt u doen met een Smartschool co-account? 

U kunt alles zien wat uw zoon/dochter ook kan zien in zijn/haar Smartschool: 

1. schoolagenda 
2. kalender 
3. vakken 
4. nieuws 
5. punten van toetsen en taken 
6. rapporten 
7. berichten 

U kunt alles raadplegen via uw computer of via de app van Smartschool. Dit laatste kan je terugvinden op 
de laatste bladzijde van deze handleiding.  

Hoe aanmelden en instellen? 

De Smartschool co-account gebruiken gaat als volgt: 

1. Surf naar https://atheneum-eureka.smartschool.be  

 

2. Tik in zoals op de brief aangegeven:  

https://atheneum-eureka.smartschool.be/
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a. de gebruikersnaam van uw zoon/dochter 
b. het wachtwoord van uw co-account 

 
3. Klik op de knop Aanmelden 

Als u ingelogd bent, moet u de eerste keer een tekst met voorwaarden goedkeuren en de nodige 
gegevens aanvullen in het venster dat verschijnt. 

 

Daarna komt u terecht op het startscherm van Smartschool (zie afbeelding hieronder). 
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Schoolkalender en schoolnieuws 

Op het startscherm kunt u bij het onderdeel Korte berichten belangrijke informatie terugvinden.  

 

Aan de rechterkant kunt u de schoolkalender raadplegen. 

 

Mijn kinderen – Mijn leerlingenfiche 

Ouders hebben een extra pagina 'Mijn kinderen'. Via deze pagina krijg je een overzicht van de nieuwste 

informatie van uw zoon of dochter.  

Om de leerlingenfiche te raadplegen, handel je als volgt: 

1. Op het startscherm vind je links bovenaan het onderdeel ‘Mijn kinderen’: 

 
2. Klik je op je zoon/dochter 

3. Daarna zal de leerlingenfiche geopend worden. 

4. Via de leerlingenfiche heb je nu een overzicht van de nieuwste informatie van uw zoon of dochter. 
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Meerdere kinderen op onze school? Koppel de accounts 

Heb je meerdere kinderen op onze school, dan kan je deze toevoegen aan een account. Zo hoef je niet 

telkens opnieuw af te melden en aan te melden met de verschillende accounts. 

Om een tweede kind toe te voegen, klik je op Voeg kinderen toe.  

 

Klik op Voeg kinderen toe en vul vervolgens deze gegevens in: 

1.     het webadres van het Smartschoolplatform van de school:  atheneum-eureka.smartschool.be 

2.     de gebruikersnaam de andere account; 



6 
 

3.     Het wachtwoord van de andere account. 

 

De Digitale schoolagenda 

Met de digitale schoolagenda kunnen leerlingen op een eenvoudige manier volgen welke 

lesonderwerpen er gegeven worden. Bij taken en toetsen is eenvoudig te controleren wanneer deze 

werden opgegeven, wat de precieze opgave is en wanneer de deadline is. Hiermee willen we ‘leren leren’ 

en ‘leren plannen’ stimuleren. 

Alles wordt door de leerkrachten zelf in het agenda geplaatst. De leerlingen moeten deze dus niet meer 

zelf invullen.  

De digitale schoolagenda raadplegen, doe je als volgt: 

1. Kies voor Ga naar en klik vervolgens op Schoolagenda  

 
2. Het lesrooster van de klas van uw zoon/dochter zal nu worden geopend. In dit scherm krijgt u een 

overzicht van alle lesuren van de huidige week.  

3. In dit overzicht ziet u bij elk lesuur een groen  of oranje speldje . Als het speldje groen 

gekleurd is, betekent dit dat het lesonderwerp voor dit lesuur al is ingevuld. Een oranje speldje 

betekent dat het onderwerp nog niet beschikbaar is. 

4. U ziet ook boekjes.  

a. Een groen boekje  betekent dat er tijdens dat lesuur een toets of taak werd 

opgegeven.  
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b. Een oranje boekje  betekent dat er tegen dat lesuur een taak of opdracht moet 

worden afgewerkt.  

c. Een rood boekje  betekent dat er dat lesuur een toets zal worden afgenomen. 

5. Om de lesonderwerpen, taken en toetsen te bekijken, dubbelklikt u op het lesuur. De gegevens 

zullen dan verschijnen. Via de menubalk links op uw scherm hebt u de mogelijkheid om de 

weergave van de agenda te wijzigen (zo kan u overschakelen naareen dag- of lijstweergave). Met 

de blauwe pijltjes kan u terug- of vooruitbladeren in de schoolagenda. 

 

Punten en rapporten raadplegen 

Rapport raadplegen 

Wanneer het rapport naar huis wordt meegegeven, kan u via uw Smartschool co-account het nieuwe 
rapport ook digitaal inkijken. Handel hiervoor als volgt: 

1. Klik op Ga naar en kies vervolgens voor Resultaten 

 

2. Klik vervolgens aan de linkerkant van uw scherm op de knop  
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3. Klik tot slot op het gewenste rapport op te vragen. 

 
 

Punten van toetsen en taken raadplegen 
Op een gelijkaardige manier kunnen jullie ook punten van toetsen en taken raadplegen. Klik hiervoor op 
de knop Resultaten 

 

Berichtensysteem 

Een co-account heeft een eigen Smartschool-postbus  

Via deze postbus kan de school u berichten toesturen (u ziet enkel de berichten die naar u als co-account 
zijn gestuurd, de naar uw zoon/dochter gestuurde berichten ziet u niet) 

Een bericht versturen naar een hoofd- of co-account 

Handel als volgt: 

4. Klik in de menubalk op Berichten 

 

5. Klik op het knopje  om een nieuw bericht op te stellen 

 
6. In het venster om de bestemmelingen en het onderwerp in te tikken, ziet u twee tabbladen: 

hoofd-accounts en co-accounts. Standaard komt u terecht bij hoofd-accounts: u kan daar 
leerlingen, leerkrachten of andere medewerkers van de school intikken of selecteren.  

a. Wenst u een bericht sturen naar een leerling of leerkracht? 
i. Stuur dan altijd naar het hoofaccount! 

b. Wenst u een bericht sturen naar een co-account (=ouder van een leerling)?  
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i. Klik dan op het tabblad co-accounts.  

 

7. Typ bij ‘Aan:’ de eerste letters van de persoon aan wie u een bericht wenst te versturen. Zodra u 
een aantal letters hebt ingetikt, kan je de gewenste persoon kiezen uit de lijst. 

 
 
OF 

Aan de rechterkant van het tekstvak ‘Aan:’ kunt u klikken op het groene plusje  

Op die manier kunt u de gewenste personen aanvinken. Klik op het groene pijltje en op het knopje 
met de diskette om te bevestigen. 

 

8. Vul tot slot het onderwerp en het tekstbericht in. 

9. Om uw bericht te versturen klikt u op  

Afwezigheden  

Om de afwezigheden van uw zoon/dochter te raadplegen, doe je het volgende: 
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1. Klik op Ga naar en kies vervolgens voor Leerlingvolgsysteem 

 
2. Het leerlingvolgsysteem wordt nu geopend. Klik op Afwezigheden. 

 
3. Vervolgens krijg je een overzicht van de afwezigheden van uw zoon/dochter. 

 

De Smartschool-vakken van uw zoon/dochter: 

Alles wat de leerkrachten aan uw zoon of dochter voor een bepaald vak aanbieden, kunt u inkijken: 
vakberichten, vakdocumenten, interessante websites ... 
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Klik hiervoor op de knop Vakken en kies het gewenste vak.  

 

Hoe het wachtwoord van uw co-account wijzigen?  

1. Klik op je naam in de balk (linksboven) 

 
2. Klik vervolgens op Profiel 

3. Klik daarna op Gebruikersnaam en wachtwoord 

 
4. Kies daarna een nieuw wachtwoord. 

Berichtgeving 

Via 'Berichtgeving' blijf je steeds op de hoogte van nieuwe items in Smartschool. Heb je een nieuw 
bericht ontvangen? Is er een nieuwe evaluatie toegevoegd aan je puntenboekje in Skore? Werd een 
nieuw bestand ingediend in de uploadzone? Smartschool laat het jou weten! 

 Je kan meldingen ontvangen op mobiele toestellen of via mail. 
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1. Klik op je naam in de balk (linksboven) 

 
2. Klik vervolgens op Instellingen berichtgeving.  

3. Kies daarna de gewenste opties. U kunt kiezen van welke meldingen je een melding in de App wilt 

ontvangen of een E-mail.  

 
 

Smartschool App 

Bijna alle mogelijkheden, kunt u ook terugvinden via de Smartschool App.  

De App is gratis te downloaden via de Play Store of App Store. (http://www.smartschool.be/apps/app/) 

De eerste keer dat je de app start moet je een aantal gegevens invullen: 

a. Smartschoolplatform: atheneum-eureka 

b. Gebruikersnaam: je gebruikersnaam van Smartschool (zie brief co-account) 

c. Wachtwoord: je wachtwoord (zie brief co-account) 

http://www.smartschool.be/apps/app/
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