MIDDENSCHOOL DON BOSCO HAACHT

Gebruik van de digitale agenda

Handleiding voor leerLINGEN en ouders

De DIGITALE agenda op Smartschool bekijken
1. JE SCHOOLAGENDA OPENEN
a)

Surf naar www.dbhaacht.be en klik op de smartschoollink.

b) Meld aan met je persoonlijke inloggegevens. Als je voor de eerste keer
aanmeldt op smartschool, kan je zelf een nieuw wachtwoord kiezen.

c) Eens je bent ingelogd, kom je terecht op
de startpagina met een overzicht van alle
beschikbare modules. In deze handleiding
behandelen we natuurlijk alleen het
onderdeel ‘agenda’.
Rechts op het startscherm vind je de
rubriek “Administratie”. Eén van de
mogelijkheden is de schoolagenda.
Klik hierop om jouw digitale agenda te
openen.

2. Lesonderwerpen, taken en toetsen bekijken
a) Lesonderwerpen
Het lesrooster van je klas wordt geopend. In dit scherm krijg je een
overzicht van al jouw lesuren in de huidige week. Je ziet bij elk lesuur de
naam van het vak, de vakleerkracht en het klaslokaal. Hier vind je ook
per lesuur het lesonderwerp terug.

HANDIGE TIP:
Je kan alle vakken in je
agenda een eigen kleurtje
geven.
zie voorbeeld:
wiskunde  groen
Engels  geel
Hoe doe je dit?
 je dubbelklikt op een
lesuur;
 je gaat naar de rubriek
‘kleur’;
 je kiest een kleur naar
keuze.
Dit kan je zo doen voor al
je verschillende vakken.

b) Taken en toetsen in je weekoverzicht
In je schoolagenda staan ook alle taken en toetsen genoteerd. Deze
worden door de vakleerkracht ingevuld. Taken en toetsen worden in je
agenda weergeven met “boekjes” in drie verschillende kleuren.

 Groen boekje: het lesuur waarop een taak of toets wordt opgegeven.
 Geel boekje: het lesuur waarop je een taak/opdracht moet afgeven.
 Rood boekje: het lesuur waarop je een toets moet afleggen.

c) Taken en toetsen in detail bekijken
De inhoud van een taak of toets vind je door te dubbelklikken op het
lesmoment.

Je ziet nu duidelijk de drie belangrijkste zaken:
* je opdracht in detail;
* de datum waarop de taak wordt opgegeven;
* de datum waarop je de taak moet afgeven.

3. DE KNOPPENBALK
Navigeren doorheen je agenda doe je met
de knoppenbalk. Deze vind je helemaal
links terug in je schoolagenda.
De weergave van de agenda is aan te
passen aan persoonlijke voorkeur. Op de
figuur
rechts
is
een
verklarende
knoppenbalk te vinden.
Je kan de lay-out van je agenda dus
aanpassen naar je persoonlijke voorkeur!

Veel succes!

