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Stap 1: Log in met uw gegevens in de Schoolware APP (Voor meer gedetailleerde info over inloggen, 
verwijzen we hierbij graag naar “Aanmelden in Schoolware voor ouders”) 

De agenda 
De agenda openen. 
Stap 1: Kies in het menu voor AGENDA om de agenda van uw zoon/ dochter weer te geven. 

 

Stap 2: De agenda van uw zoon/ dochter wordt in de app weergegeven. 
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Werking van de agenda. 
Gebruikte symbolen in de agenda   
  
Bij bepaalde vakken zal u vaak een aantal symbolen in de agenda zien.   
Hieronder vindt u een opsomming van de symbolen met naast elk symbool een woordje uitleg:  
 

  
een aandachtspunt  Als de leerling extra materiaal moet meebrengen, een nieuw 

thema in de map van het vak in kwestie moet meebrengen, … 
dan vindt u deze info hier terug.   

  
een taak  Dit wijst op een huistaak die de leerlingen thuis moeten maken.   

 
een toets  Dit wijst op een toets waarvoor de leerlingen leerstof moeten 

instuderen/zich moeten voorbereiden.   

  

 Een andere dag bekijken  
Voer onderstaande stappen uit om een andere (= niet de huidige) lesdag in de agenda te bekijken:  

1. Met een swipe-beweging kan u naar de volgende dag of vorige dag in de agenda 
gaan. 

2. Als u zelf een datum in het verleden of de toekomst wil kiezen, klik dan op het icoon 
van de kalender aan de rechterzijde.  
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Het schoolwerk opvolgen met behulp van de agenda   
Met behulp van de Schoolware agenda kan u als ouder lesonderwerpen, uit te voeren taken/voor te 
bereiden toetsen of aandachtspunten van uw zoon/dochter opvolgen.  

  
1. Klik op het vak waarbij u één van de drie symbolen ziet.  

2. Er verschijnt een extra venster waarin u meer concrete info over de taak of toets krijgt. Zie 
schermafdruk hieronder.  
 

 

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

 Als u enkel een overzicht wenst van de geplande taken/ toetsen kan u dit zien via de Te 
doen lijst. Een stappenplan kan u verder in deze handleiding vinden. 

 Bij een toets kan u (zoals u hierboven ziet) steeds zien wanneer de taak/ toets doorgaat en 
wanneer de leerkracht de taak/ toets meegedeeld heeft. 
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Te-doen 
Met het scherm “Te Doen” kan u als ouder een overzicht opvragen van de geplande taken/ toetsen. 
Uw zoon/ dochter kan per taak/toets aangeven of dit als afgewerkt beschouwd mag worden.  
Lesonderwerpen worden hier niet weergegeven. 

Stap 1a: om de lijst te openen, kies in het menu voor “Te doen” (onder Agenda). 

 

Stap 1b: Ook wanneer u start vanuit de agenda, kan u heel snel de te doen-lijst raadplegen. Klik 
hiervoor bovenaan links op de drie streepjes “menu” en kies vervolgens voor “Te doen” (onder 
Agenda). 
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Stap 2: Het overzicht Te doen wordt weergegeven. (Zie onderstaande figuur als voorbeeld) Merk op 
dat in dit overzicht dezelfde symbolen zoals in de agenda worden gebruikt. 

 

 
 Tip: U kan op een eenvoudig manier de data veranderen via de knoppen met pijltje boven- 

en onderaan.  
 

 Tip: U kan opnieuw via de knop menu en daarna kiezen voor agenda om naar de agenda van 
uw zoon/ dochter terug te keren.  

 
 Tip: Via de schuiver aan de rechterkant kan u op een eenvoudige manier alle afgewerkte 

taken onderaan weergeven. Zo krijgt u een beter zicht op wat uw zoon/ dochter nog moet 
afwerken. 
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