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Sint-Niklaas, juni 2019
Beste ouder(s)
Beste leerling
In deze documentatiebundel ‘verander naar wetech smartschool’ wordt gebruik gemaakt van QR-codes. U
kan deze QR-code scannen met uw GSM. U wordt dan direct doorverwezen naar een filmpje met extra
uitleg.
In de loop van maandag 26 augustus 2019 zal ons smartschoolplatform gebruik maken van onze nieuwe
naam. Het platform https://vtssn.smartschool.be gaat over naar https://wetech.smartschool.be

1. Wat verandert er voor jou als je inlogt via de PC
Je zal geen gegevens kwijt zijn en alles blijft zoals het is.
Je zal vanaf die dag op je pc moeten inloggen met de nieuwe naam https://wetech.smartschool.be , je
gebruikersnaam en wachtwoord zijn nog steeds dezelfde.
Dat is alles.

2. Wat verandert er via de smartschool app
Wanneer je de app reeds op je telefoon hebt staan, verwijder dan eerst je account!! Verwijder niet de app.
De account verwijderen doe je in de smartschool-app door op de te drukken, kies daar ‘accounts
beheren’. Duid de vtssn-account aan en druk op het vuilbakje rechts boven. Nu ben je klaar om de weTechaccount toe te voegen.

3. Aanpassen van de smartschool app
Open nu de app en druk op “account toevoegen”.
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Figuur 1

Nu zal je onderstaand scherm zien.

Figuur 2

Vul nu wetech.smartschool.be in.
Vul je voornaam.achternaam in. (dit is steeds de gebruikersnaam van je zoon/dochter)
Vul je wachtwoord in (dit is je eigen wachtwoord, verschillend voor leerling, vader en moeder)
Klik op aanmelden en dit zou in orde moeten zijn. Wanneer dit de eerste maal is dat je dit doet, dan ga je
via een browser je toestel moeten toestaan, dit doe je als volgt.
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4. Toestel toestaan
Wanneer je inlogt in smartschool via een computer/tablet dan zie je links boven je naam staan, klik erop.

Figuur 3

Kies hier voor profiel.
Klik op persoonlijke gegevens, vul zeker je persoonlijk emailadres in, dit zal gebruikt worden in het geval je,
je paswoord vergeten bent. Klik op wijzigen.
Klik nu op de smartschool app link. Je zal ongeveer iets zien zoals onderstaand.

Figuur 4

Klik op neen om je toestel toegang te geven, je ziet nu dit.

Figuur 5

Vanaf nu kan je de smartschool app gebruiken, stel zeker ook de berichtgeving in!!!!
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5. Aanpassen van de berichtgeving
Wanneer je op je naam klikt kan je ook de berichtgeving instellen, welke van toepassing is op de
smartschool app en je mailbox!!!

Figuur 6

Ik heb een filmpje gemaakt met de instellingen die het beste staan voor de meeste gebruikers, je kan
natuurlijk zelf van alles meer aan- en uitzetten. Merk op dat ik melding via email volledig heb uitgeschakeld,
sommige items zijn niet voor iedereen beschikbaar.

Figuur 7

Veel succes en een prettige vakantie.
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