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Waarom een co-account?
Als ouder heb je toegang tot een co -account op Smartschool. Via dit
account blijf je betrokken bij het schoolleven van je kind(eren). Zo heb
je de mogelijkheid om afwezigheden op te volgen, kan je rapporten en
resultaten raadplegen of de digitale schoolagenda bekijken.
Iedereen heeft een persoonlijk Smartschoolaccount waarop je kan
aanmelden. Dit is gelinkt aan een e -mailadres. Voor de leerlingen is dit
het e-mailadres van de school, voor de ouders is dit het persoonlijke e mailadres dat bij ons geregistreerd is .

Waar kan ik me aanmelden?
Elke school heeft een unieke aanmeldpagina om toegang te krijgen tot
Smartschool. Voor onze campus is dit tisp-ksom.smartschool.be . Ook
op de schoolwebsite vind je een link naar Smartschool terug.

Ik kan niet aanmelden... Wat nu?
Mogelijkheid 1: Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten
De gebruikersnaam is de 5 -cijferige leerlingcode. Deze code is dezelfde
als degene waarmee uw kind inlogt op Smartschool. Bent u de code
vergeten? Vraag het even na aan uw kind of neem contact op met de
school.
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Mogelijkheid 2: Ik ben mijn wachtw oord vergeten OF ik
heb nog nooit aangemeld op het co-account van mijn
kind.
1. Ga naar de site tisp-ksom.smartschool.be .
2. Klik op “Wachtwoord vergeten?”.

3. Vul de gevraagde gegevens in en klik op “Wachtwoord
aanvragen”. Je ontvangt een mail van Smartschool met daarin de
nodige informatie en verdere instructies.

Gebruikersnaam: Vul de 5-cijferige
leerlingcode van uw zoon of dochter in.
E-mailadres: Vul jouw persoonlijk
e-mailadres in dat gelinkt is aan jouw
account.
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Mogelijkheid 3: Het aanmelden lukt nog steeds niet
Ben je je gebruikersnaam én wachtwoord verloren?
Heb je bovenstaande stappen gevolgd, maar lukt het aanmelden
nog steeds niet?
Neem even contact op met de school en dan helpen we je graag verder!
Dit kan per mail naar laura.daems@tisp.be , telefonisch op 014 20 20 07
of via het contactformulier op onze website.

Hoe meld ik aan via de
Smartschool app?
1. Download de Smartschool App via de
App Store of Play Store.
2. Wanneer je de app voor de eerste maal
opent, dien je drie zaken in te vullen:
het platform (tispksom.smartschool.be),
je gebruikersnaam,
je wachtwoord.
3. Tik op 'Aanmelden'.

Hoe voeg ik meerdere accounts toe in dezelfde app?
1. Open de Smartschool App.
2. Tik op het pijltje naast je naam in het menu.
3. Kies voor ‘Account toevoegen’.
4. Geef de naam van het platform, je gebruikersnaam en je
wachtwoord in.
5. Tik op ‘Aanmelden’.
6. Wissel eenvoudig van account door het menu te openen en op de
foto van een ander account te tikken.
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