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Beste mama( ) van  Klas:  

Onze school werkt samen met Smartschool om de communicatie tussen school en ouders 
vlot te laten verlopen. Hiervoor werd er voor u een account aangemaakt op Smartschool. 
Hieronder krijgt u alle gegevens. Hou deze goed bij!!! 

- Surf naar https://sva.smartschool.be 
- Vul onderstaande gegevens in: 

Gebruikersnaam:  
Wachtwoord:  
Nieuw wachtwoord: ……………………………………… (zelf in te vullen) 

 
Na de eerste aanmelding dient u onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen. Dit nieuwe 
wachtwoord blijft geldig gedurende de schoolloopbaan van uw kind in Sint-Victor 
Alsemberg. Vervolgens vervolledigt u uw persoonlijke gegevens. 

Verder raden we u aan om onder ‘Profiel’ bij de optie ‘Berichtgeving’ uw eigen wensen in te 
stellen. Hier kan u immers zelf bepalen waar, wanneer en op welke manier u op de hoogte 
wordt gehouden van de meest relevante informatie. Klik op ‘Start’ om terug te gaan naar de 
startpagina. 

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vul dan de gebruikersnaam in op de inlogpagina van 
Smartschool en klik op ‘Wachtwoord vergeten?’. Er wordt dan een nieuw wachtwoord 
verstuurd naar het e-mailadres dat u bij de eerste aanmelding verplicht dient in te vullen. 

Indien u vragen heeft over Smartschool kan u steeds een mail sturen naar 
ict@vbsasintvictor.be of surf naar https://www.vbsasintvictor.be/smartschool/ 
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