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Context
Sint-Jan Berchmanscollege Mol (www.sjbmol.be)

• 111 jaar traditie in ASO (800 leerlingen)

• Na fusie BSO – TSO – ASO (1100 leerlingen)

• Update visie – missie (opvoedingsproject, leefregel, 

tuchtreglement, pedagogisch-didactische principes, schoolreglement, 

schoolcode, organogram, zorgkader, communicatie, …)

• FOCUS op communicatie
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Uitgangspunte

n • Open communicatie naar alle betrokkenen (personeel, 

leerlingen, ouders, … met aandacht voor o.a. gekwetste gezinnen)

• Veilige communicatie (voor alle betrokkenen, netetiquette)

• Respect voor privacy

• Efficiënte communicatie (keuze van de juiste media)

• Toegankelijke communicatie (voor alle betrokkenen)

• Aandacht voor werkdruk (beleidslijn)

 Centrale rol voor Smartschool 

(maar zeker geen exclusiviteit – ook andere communicatie)S J
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Smartschool
• Lange traditie bij de verschillende partners 

(aanvaard en gekend bij alle betrokkenen)

• Goede relatie en sterke support (dynamisch bedrijf)

• Eenvoudig én efficiënt beheer (rechten)

• Korte leercurve voor alle gebruikers (op SJB ook via 

handleidingen en nascholingen voor alle gebruikers, dus ook ouders)

• Integratie van verschillende sterke tools in één 

platform (berichten, puntenboek, schoolagenda, LVS, intradesk, vakken, 

leerplatform, … Ook notificaties via e-mail)

• Eén account en co-accounts (ook sterk voor ouders)

TOCH: niet enige communicatiemiddel!
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Concreet
ALGEMENE COMMUNICATIE

• Intradesk op Smartschool (maar ook: website 

www.sjbmol.be, sociale media, brochures, schoolreglement op papier, 

infoschermen, tijdschrift Schakeltjes, valven, …

• Berichten op Smartschool (maar brieven gaan ook nog 

steeds op papier mee naar huis en komen later op intradesk, weekkalender 

voor leerlingen en ouders)

• Blijvende aandacht voor persoonlijk contact 
(contactgegevens voor iedereen toegankelijk, vertrouwenspersonen, …)
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Concreet
INDIVIDUELE COMMUNICATIE

• Berichten op Smartschool (ook ouders kunnen berichten 

sturen, leerkrachten en school zijn bereikbaar en lezen binnen 48 uur)

• Maar in principe kiezen we voor meer 

persoonlijk contact 
– Telefoon (contactgegevens voor iedereen toegankelijk) – geen sms!

– Schoolagenda

– Oudercontact (persoonlijke uitnodiging, kinderopvang)

– Gesprekken 

– IHP etc. nog op papier
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Concreet
COMMUNICATIE over LEREN

• Schoolagenda op Smartschool (maar ook nog 

planningsagenda op papier – ouders kunnen concreet opvolgen)

• Vakken op Smartschool (ouders zien alles wat leerlingen zien 

– ook opvolging voor indienen van documenten)

• Maar zeker ook blijvende aandacht voor wie 

niet (vlot) toegang heeft tot SS
– Afspraken met leerkrachten, o.a. over ingeven gegevens, communicatie 

met leerlingen, …

– Ondersteunig binnen sociaal beleid

– Aanbod school
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Concreet
COMMUNICATIE over EVALUATIE

• Skore (puntenboek) op Smartschool 
– Alle resultaten quasi onmiddellijk zichtbaar

– Commentaren (o.a. remediëring) van leerkrachten en klassenraad op 

verschillende niveaus

– Vorderings- en syntheserapporten 

• Maar (ook) nog op papier:
– Vorderings- en syntheserapporten (resultaten en (vak)commentaren)

– Eindbeslissing en motivatie beslissing delibererende klassenraad

– Waarschuwingsbrief

– Opvolgkaart

– …
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Concreet
COMMUNICATIE over AFWEZIGHEDEN

• Afwezigheden op Smartschool 
– Alle afwezigheden quasi onmiddellijk zichtbaar

– Met code

– Mogelijkheid tot automatische notificatie: niet op SJB! 

• Maar (ook) nog persoonlijke communicatie:
– Telefoontje bij elke nieuwe afwezigheid

– Schriftelijke toestemming en opvolging voor bijzondere toelatingen

– Opvolging problematische afwezigheden
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Concreet
IN DE NABIJE TOEKOMST

• LVS op Smartschool 
– Communicatie over orde en tucht

– Communicatie over IHP

– Communicatie over zorg (M-decreet)

• Nog uit te klaren:
– Wie schrijft en leest wat en waar?

– Aandacht voor privacy

– Rechtensysteem

– …
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Familie Simpson
Of de avonturen van Marge en Homer op 

Smartschool

• Zie: sjb-ksom.smartschool.be
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