
 

Beste ouders, 

De meeste ouders beschikken over de inloggegevens voor smartschool (derde kleuterklas tot en met zesde leerjaar).  Hieronder kan je zien of dit voor jou al 
van toepassing is.   

 Ontvingen de inloggegevens eind augustus 2019 via mail: ouders van kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar 
 Ontvangen de inloggegevens begin november 2019 via mail: ouders van kinderen uit de peuterklas, eerste -en tweede kleuterklas 
 Ontvingen de inloggegevens in het jaar dat hun kind in het eerste leerjaar zat: ouders van kinderen uit het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde 

leerjaar. 

Met deze inloggegevens kan je op het smartschoolplatform en het registratiesysteem voor maaltijden en opvang.  Hieronder vind je per platform enkele 
richtlijnen om aan te melden.   

 

 

!!!Je behoort tot de categorie die de inloggegevens al zou moeten gekregen hebben, maar ontving ze niet?  Geef een seintje aan school@beverbos.be 

 

!!! De ouders die de inloggegevens eind augustus ontvingen, en dus kinderen hebben in de derde kleuterklas en/of het eerste leerjaar worden gevraagd 
ook de registraties van maaltijden en opvang te doen via de website van het beverbos (instructies zie hieronder).  Dit systeem testen we momenteel uit 
met deze klassen.  Op de onthaalavond werd de werking voorgesteld, in deze bundel vind je ook nog instructies. 

 

!!! Maaltijd – en opvangregistraties lopen nog altijd via de klas ook, tijdens de testfase gebruiken we nog steeds deze gegevens. 

 

 

 

 



 

Smartschool 
 

Stap 1: surf naar beverbos.smartschool.be 
Stap 2: vul de gebruikersnaam in: ‘familienaam voornaam’ en vul het wachtwoord in.  Ben je het wachtwoord 
vergeten, dan kan je hier een nieuw aanvragen.  Je krijgt een mail op het emailadres dat je op school op gaf. 

Heb je problemen met het inloggen, probeer dan eerst ‘wachtwoord vergeten’ te klikken.  Ontvang je geen mail dan 
kijk je even de ‘ongewenste mail’ na.  Indien je ook hier niets vindt, dan kan het dat we op smartschool niet 
beschikken over je emailadres en neem je contact op met ict@beverbos.be of school@beverbos.be. 

 

 

Als dit alles geslaagd is kan je op het platform van smartschool.  
Daar kan je info vinden via de knop ‘Ga naar’ naar verschillende 
onderdelen: ‘intradesk’ (schoolreglement, infobrochure, 
informatiefolders) en het ‘leerlingenvolgsysteem’ zijn meest 
gebruikt op onze school.  Voor de ouders van kinderen van de 
lagere afdeling is ook de optie ‘Skore puntenboek’ interessant. 

 

In smartschool kan je je kinderen koppelen, zo kan je inloggen 
voor één kind en kan je ook aan de gegevens van broer of zus.  
Deze optie lukt niet in het registratiesysteem voor maaltijden en 
opvang. 

 

 



Registratiesysteem 
 

Stap 1: surf naar www.beverbos.be  
Stap 2: klik op ‘welkom bij jouw zorgzame habitat’ en je komt op de homepage 
Stap 3: Klik rechtsboven op ‘login’.   

 
 

Stap 4: Klik op ‘leerlingenlogin smartschool’, rechts op het scherm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stap 5: vul de gebruikersnaam in: ‘familienaam voornaam’ en vul het wachtwoord in.  Ben je het wachtwoord vergeten, dan 
ga je naar stap 2 bij het inloggen op smartschool.  Het kan ook dat je meteen teruggestuurd wordt naar de homepage.  Dit 
komt omdat je ingelogd bent op smartschool.  Indien je problemen ondervindt, log eerst uit op smartschool en start opnieuw 
met inloggen via de website 

 

 

 

 
Stap 6: Je bent ingelogd en kan via de homepage op ‘maaltijden en opvang’ klikken.   

 
Stap 7: Volg de instructies op het platform  

 

ENKELE TIPS 

 Je registreert voor het hele jaar, dus je hoeft niet elke week te bekijken 
 Bij co-ouderschap kan je via ‘kalender’ gedetailleerder registreren (per week/ per dag) 
 Is je kind ziek of afwezig om een andere reden, dan kan je via kalender per dag uitvinken, doet dit voor 9u ‘s ochtends 
 Neem je een speciale maaltijd (vb. lactose vrij) dan moet je wel de dag vooraf uitvinken bij afwezigheid 


