SCHOOLWARE
VOOR OUDERS
Handleiding
Schooljaar 2019-2020

Beste ouders
De digitale tool “Schoolware voor ouders” biedt u de mogelijkheid om vlot
schoolgegevens van uw kind te raadplegen.
Via deze weg kunt u de volgende zaken terugvinden:
• persoonsgegevens;
• adres(sen) van de ouder(s), de gezinssituatie;
• de namen van de klasgenoten;
• de rekeningen;
• de afwezigheden;
• de loopbaanhistoriek in de scholen van de scholengemeenschap;
• de schoolagenda met bijhorende informatie;
• het prikbord;
• de rapporten.
In deze handleiding vindt u hoe u deze digitale tool kunt opstarten, hoe u online
de schoolagenda, het prikbord en de rapporten van uw zoon of dochter kunt
raadplegen.
Het digitaliseren van de schoolagenda geeft u niet alleen zicht op de lesinhouden,
maar biedt u ook een overzicht van de opgegeven taken en evaluatiemomenten.
We hopen u op deze manier nog beter te informeren.
Met vriendelijke groeten
Het directieteam Hemelvaart
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Schoolware voor ouders bereiken

1)

Surf naar www.hemelvaart.be.

2)

Klik in de blauwe tegel linksboven op Schoolware voor ouders.

3)

Je komt op de inlogpagina van Schoolware voor ouders terecht.

Je wordt gevraagd naar je gebruikersnaam en wachtwoord.
Deze gegevens zijn volgens een vast stramien opgebouwd:
Voor vaders

Gebruikersnaam : mailadres van papa dat aan school is
doorgegeven
Wachtwoord : de laatste 5 cijfers van het
rijksregisternummer van de leerling

Voor moeders

Gebruikersnaam : mailadres van mama dat aan school
is doorgegeven
Wachtwoord : de laatste 5 cijfers van het
rijksregisternummer van de leerling

We raden aan om het wachtwoord aan te passen na het inloggen.
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Indien je verschillende kinderen in de scholengemeenschap hebt, dan
bestaat je wachtwoord uit de laatste 5 cijfers van het rijksregisternummer
van het kind waarvoor je je eerst hebt aangemeld in schoolware.
Het pakket koppelt namelijk dit wachtwoord aan jouw mailadres.
Heb je problemen om in te loggen, stuur dan een bericht naar
ict.hemelvaart@sgsintpaulus.eu.
Vermeld steeds de naam en de klas van je dochter of zoon.
Alle wijzigingen in verband met je persoonsgegevens of die van je kind
(gezinssituatie, adres, telefoonnummer, mailadres… ) kun je op het
mailadres info@hemelvaart.be melden.
4)

Klik daarna op de groene knop om in te loggen.

Je komt vervolgens op het startscherm terecht. Aan de linkerkant van het scherm
vind je nu je kinderen terug die in de Scholengemeenschap Sint-Paulus zijn
ingeschreven.

5)

Bovenaan zie je nu jouw naam staan. Klik erop.

6)

Klik op het kind waarvan je de gegevens wilt raadplegen (bv.: Jan Spijker).

7)
8)

Alle raadpleegbare info wordt getoond.
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6) Daarna kom je op een scherm waar je een knop ziet om het wachtwoord te
wijzigen.

7) Op het nieuwe venster kan je nu het gewenste wachtwoord typen.

8) Klik op het kind waarvan je de agenda wilt raadplegen (vb. Jan Spijker).
9) Alle raadpleegbare info wordt getoond.
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Digitale schoolagenda raadplegen

Via de beschrijving hierboven kom je bij het onderstaande scherm.
Klik vervolgens op “Agenda”.

De agenda van de huidige week wordt getoond.
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Agenda: de werking

3.1

Verklaring van de symbolen

In de agenda zie je nu en dan een aantal symbolen staan. Deze symbolen geen
aan dat de leerlingen een opdracht, een toets of iets anders gekregen hebben
voor dit vak.
een aandachtspunt

Hier vind je meestal de omschrijving terug van extra
materiaal dat de leerlingen moeten meenemen, een
map die ze moeten aanvullen met een nieuw thema,
…

een taak

Dit is een taak die de leerlingen thuis moeten
maken.

een toets

Dit is een toets die de leerlingen thuis moeten
instuderen.

De einddatum die je bij de opdracht (taak, toets of aandachtspunt)
ziet, is de datum waarop de leerling de opdracht moet indienen of
afleggen.

3.2

Andere week bekijken

Hoe vind je als ouder een andere lesweek? Voer hiervoor de volgende stappen
uit:
1)

In de agenda zie je bovenaan een balk met de datum van vandaag op. Links
en rechts van deze datum staat er een knop met een pijltje.

2)

Indien je een week uit het verleden wilt bekijken, klik je op de linkerpijl.

3)

Indien je een week uit de toekomst wilt bekijken, klik je op de rechterpijl.

Verleden

Toekomst
Hier kun je zelf een
datum aanduiden
waarvan je de agenda
wil bekijken.
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3.3

Opvolgen van het schoolwerk

Hoe vind je als ouder alle opdrachten die je kind thuis moet maken terug? Dit
kun je op 2 manieren bekijken:
Methode 1:
1)

Klik op het vak waarbij je één van de drie symbolen (die hierboven werden
besproken) ziet staan.

2)

Aan de rechterkant van het scherm wordt een extra venster geopend waarin
je de opdracht duidelijk kunt lezen.

3)

Klik op de knop Sluiten om dit venster terug te sluiten.

Methode 2:
1)

Klik bovenaan op het vakje Menu.
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2)

Klik daarna op de knop ‘Te doen’.

3)

Je krijgt een overzicht van alle in te dienen opdrachten, gesorteerd op
einddatum. Wanneer je één keer klikt op een item, krijg je aan de
rechterkant van het scherm meer informatie te zien (volledige uitleg met
daarbij het vak).

3.4

De agenda afsluiten

Om de agenda te sluiten hoef je niets te doen. Indien je aan de linkerkant op een
andere toepassing klikt, wordt je hier meteen naartoe geleid.
Schoolware afsluiten doe je door te klikken op de knop Afmelden bovenaan.
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Prikbord en rapporten

Op het prikbord kan je eenvoudig en overzichtelijk alle communicatie van het
lopende schooljaar terug vinden. Let wel: per kind is er een afzonderlijk prikbord.
Na het oudercontact bij het einde van elk trimester kan je ook het rapport
digitaal terugvinden bij ‘Evaluatie’, ‘Rapporten’.
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