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	Ruimte voor titel: Smartschool                                      BRUGFIGUREN SECUNDAIR
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken begrijpen de communicatie van de school. - Ouders communiceren via smartschool met het schoolteam. - Ouders volgen hun kind op via smartschool. - Er zijn schoolbrede afspraken over het gebruik van smartschool. - Het schoolteam hanteert een begrijpelijke en laagdrempelige communicatiestijl.  
	Verloop: Je maakt schoolbrede afspraken over het gebruik van smartschool:- Wat wordt er gecommuniceerd via smartschool?- Wanneer wordt er gecommuniceerd via smartschool? Bijvoorbeeld: ouders moeten minimaal twee dagen de tijd krijgen om te reageren op bericht. - Wie (leerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiding, directie) communiceert er over wat?- Krijgen leerlingen en ouders gelijktijdig berichten, bijvoorbeeld over resultaten? Je gaat na welke ouders er gemakkelijk via smartschool communiceren en wat eventuele drempels zijn:- Vraag bij inschrijving of het systeem gekend is en leg het eventueel uit.- Vraag na of ouders beschikken over digitale middelen en vaardigheden.- Bekijk of er eventueel een andere barrière is, bijvoorbeeld taal.- Bekijk in de loop van het schooljaar bij welke ouders de berichten ongelezen blijven en contacteer hen om hulp aan te bieden. Je zet acties op om ouders zoveel mogelijk op smartschool te krijgen.Via de leerlingen:- Plan de nodige acties opdat de leerlingen zelf vlot met smartschool kunnen werken. Zo kunnen zij hun ouders eventueel wegwijs  maken. Herhaling is hierbij belangrijk. Las eventueel een vast smartschoolmoment in, bijvoorbeeld in de les techniek.- Organiseer een challenge voor ouders en leerlingen. Bijvoorbeeld: de klas van wie de meeste ouders een bericht naar de leerlingenbegeleiding sturen, op een bepaalde datum, krijgt een beloning.Rechtstreeks naar ouders toe:- Zorg voor een duidelijke, visuele handleiding, eventueel in verschillende talen.- Organiseer een standje op een infomoment/oudercontact waarbij ouders individueel geholpen kunnen worden om zich aan te melden op smartschool. Schakel hiervoor eventueel leerlingen in.- Check bij huisbezoeken of mensen wegwijs zijn op smartschool en geef eventueel wat extra uitleg. Bij kwetsbare gezinnen kan het zinvol zijn om te focussen op de voornaamste rubrieken, bijvoorbeeld berichten, resultaten, afwezigheden.- Organiseer een meer diepgaand infomoment, eventueel in samenwerking met Leerpunt.
	Partners: Schoolteam, verantwoordelijke ICT, eventueel verantwoordelijke/werkgroep taalbeleid, ouders en leerlingen.
	Tips en aandachtspunten: Toets af bij ouders hoe ze de communicatie via smartschool ervaren.Zorg voor duidelijke informatie via smartschool.Zet hulpmiddelen in: pictogrammen, visuele ondersteuning.
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