
 

 

 

 

 

Brussel, 16 oktober ’19 

 

Beste ouder 
  

Dit schooljaar werken we voor het maken van uw afspraken met leerkrachten op het oudercontact terug via een 

afsprakenmodule op het Smartschoolplatform. Dat heeft een aantal voordelen: 
 

• De module is eenvoudig te bedienen. 

• U maakt uw afspraken zelf, thuis, op een ogenblik dat het u past. 

• U krijgt onmiddellijk een overzicht dat u kan afprinten. 

• Indien nodig, kan u uw afspraken wijzigen zolang de module open is. 

• U krijgt de dag voordien een herinnering van uw afspraken. 
 

U hebt wel uw (geactiveerde) co-account voor Smartschool als ouder nodig. Indien u nog geen co-account heeft, of uw 

paswoord niet meer heeft, stuurt u een mail naar onze ICT-coördinator: gerrit.deschuyteneer@kunsthumaniorabrussel.be  

Hij antwoordt u binnen de 24 uur (op weekdagen), verdere instructies staan in zijn antwoord. 
  

Hoe u de afsprakenmodule moet gebruiken, vindt u in dit filmpje: 

https://vimeo.com/244732156  
 

Nog een paar praktische zaken: 

U kan per kind afspraken maken met 5 leerkrachten. 

Heeft u problemen bij het maken van de afspraken, dan kan u terecht bij gerrit.deschuyteneer@kunsthumaniorabrussel.be  
 

Het oudercontact vindt plaats in de refter op donderdag 7 november a.s. van 16u30 tot 19u 

De afsprakenmodule zal openen op zondag 3 november om 12u en wordt afgesloten op donderdag 7 november om 12u 
 

Het CLB, de internaatsopvoeders en de leerlingenbegeleiding zal die avond ook aanwezig zijn. 
 

Indien u een afspraak met de directie wenst te maken, neemt u contact op info@kunsthumaniorabrussel.be  
 

Hou rekening met het feit dat verscheidene van onze leerkrachten-kunstenaars ook nog in het vak zelf staan. Hierdoor is 

het mogelijk dat u geen afspraak met hen kan maken. In dit geval staat het u vrij om rechtstreeks met hen, via de 

mailmodule van Smartschool, contact op te nemen. 
  

We hopen met deze andere aanpak het comfort bij het plannen van de oudercontacten voor uw kinderen te verhogen. 
  

Met vriendelijke groet 
  

Serge Algoet 

Directeur GO! Kunsthumaniora Brussel 
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