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Elektronische leeromgeving SMARTSCHOOL & 
elektronische communicatie 
  

 
Van alle basis- en secundaire scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap (GO!) werkt 80% met de digitale leeromgeving SMARTSCHOOL.  Ook 
Campus Kompas heeft voor deze elektronische leeromgeving gekozen. 
Met dit krachtig instrument willen wij de participatie binnen onze campus verhogen.  
 
De leerkrachten kunnen SMARTSCHOOL gebruiken om buiten de lesuren met de 
leerlingen te communiceren, in virtuele klassen extra lesmateriaal ter beschikking te 
stellen, bestanden uit te wisselen, cursussen online plaatsen, lessenroosters 
meedelen, examenplanning publiceren, ….  
Elke leerling krijgt een account op Smartschool en zal hiermee leren werken in de 
komende dagen. 
 
Mits uw zoon/dochter centraal staat op onze campus, is het belangrijk dat iedereen die 
bij zijn of haar opvoeding betrokken is, samenwerkt. Ouders moeten de evolutie van 
hun zoon/dochter kunnen volgen op een directe manier, en dus inzage krijgen in de 
klasagenda en het puntenboekje van hun zoon/dochter. 
 
Als ouder kan u 6 (gratis) co-accounts verkrijgen, zo kan u de vak- en schoolgebonden 
zaken opvolgen. U kan uw gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen via de 
invulstrook in bijlage. Op de infoavond zal er een demonstratie gegeven worden in 
verband met het gebruik van Smartschool. 
 
Wenst u op de hoogte gehouden te worden van alle correspondentie die uw 
zoon/dochter meekrijgt op school? GO! middenschool Campus Kompas bezorgt u een 
elektronische kopie in uw mailbox. Het is mogelijk om meerdere e-mailadressen aan 
onze school te bezorgen. Op die manier blijven zowel moeder, vader, voogd, 
begeleider, … op de hoogte.  
Indien u een gratis co-account wenst aan te vragen, stuurt u een mail naar 
kurt.rasschaert@campuskompas.be. Gelieve naam van zoon/dochter te vermelden. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Bart Roels 

Directeur 1ste graad 
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