
 
 
 
 
 

 
 
 

Oostende, 1 september 2022 
 

Gebruik van Smartschool voor leerlingen en hun ouders 
 
Beste ouders 
Beste leerling 
 

In onze Athena High School maken wij gebruik van het gekende digitale platform ‘Smartschool’. Elke ouder 
krijgt een afzonderlijke account waarmee hij/zij toegang heeft tot Smartschool om zo onder andere: 
- het lesrooster te raadplegen 
- de planner (opvolger van de digitale schoolagenda) te consulteren 
- resultaten en rapporten te bekijken  
- brieven en mededelingen die op papier werden meegegeven, nog even na te lezen (zie ‘schooldocumenten’) 
- een bericht te sturen aan het schoolteam 
- een afspraak te boeken voor het oudercontact 
- …  

Om Smartschool te kunnen gebruiken, hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze vindt u 
hieronder. Het is belangrijk deze gegevens niet door te geven aan anderen aangezien zo de mogelijkheid 
ontstaat dat iemand anders onder uw naam inlogt. 
 
Om in te loggen surft u naar: https://athena-sgr27.smartschool.be en gebruikt u onderstaande 
inloggegevens: 
 

Gebruikersnaam voornaam.familienaam 
Opm. gebruikersnaam van de leerling (max. 20 karakters) 
! Het gaat om de voornaam en de familienaam van de leerling. De login voor de 

leerling én voor de ouders is dus dezelfde, enkel het paswoord verschilt. ! 

Paswoord leerling Welkom1234 

Paswoord eerste ouder (moeder) Welkomouder 1 

Paswoord tweede ouder (vader) Welkomouder2 

 
Bij de eerste aanmelding moet u het paswoord aanpassen naar een door u zelf gekozen combinatie, die 
moet voldoen aan volgende voorwaarden: 
minimum 8 en maximum 20 karakters met daarbij minstens 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer. 
Vergeet aub ook niet een e-mail adres in te geven, zo kunt u zelf het paswoord resetten mocht u het 
vergeten of verloren zijn. 
U dient altijd eerst het account aan te maken op een PC of laptop en daarna pas de app te installeren 
op uw smartphone of tablet. 
Aarzel niet om bij problemen bij het inloggen contact op te nemen met de Smartschoolbeheerder Sam 
Bouttens (sam.bouttens@athenaoostende.be)   
 
Met vriendelijke groet 
 
Directie Athena High School  
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