Schoolware-app voor
leerlingen
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1 Installatie Android
Om de Schoolware-app te installeren op je Android-toestel volg je deze handleiding:
Stap 1 :

Ga naar de “Play Store” op je toestel.

Stap 2 :

Zoek naar de app “Schoolware”.

Stap 3:

Installeer de app en open hem vervolgens.
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2 Installatie IOS
Om de Schoolware-app te installeren op je IOS-toestel volg je deze handleiding:
Stap 1 :

Ga naar de “App Store” op je toestel.

Stap 2 :

Zoek naar de app “Schoolware”.

Stap 3:

Download de app en installeer hem vervolgens.
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3 App-gegevens instellen
Kies voor de knop “connectie toevoegen”.

Om de app te gebruiken, vul je onderstaande gegevens in:
Naam connectie:

naam vrij te kiezen (bijvoorbeeld: leerlingen)

Serverlocatie:

https://leerling.sgsintpaulus.be/webleerling

Aanmelden met:

Office 365

Gebruikersnaam:

voornaam.naam@sgsintpaulus.eu (= Office 365 e-mailadres)

Wachtwoord:

= Office 365-wachtwoord van de leerling

Vervolgens kan je de app gebruiken. Mochten er problemen zijn, dan kan je dit steeds melden aan je
IT-leerkracht.
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4 Gebruik van de app
Met de Schoolware-app kan je berichten, je schoolresultaten en je agenda bekijken.
Standaard kom je op het startscherm terecht.

Hier kan je kiezen uit bovenstaande opties. Merk op dat het deel evaluaties enkel beschikbaar is voor
leerlingen van VTI-Waregem en Sint-Vincentius Anzegem.

4.1 Berichten bekijken
Via de knop berichten zie je alle berichten die via mail verstuurd geweest zijn.
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4.2 Jouw agenda raadplegen
Klik hiervoor op de knop ‘agenda’. Daarna kom je op de huidige dagweergave van de agenda van
jouw klas. Door links of rechts te swipen, kan je naar de vorige of volgende dag gaan. Als je
rechtsboven kiest voor het kalendericoon kan je naar de gekozen dag verspringen.

4.3 Toetsen en taken bekijken in de agenda
Klik hiervoor op de knop “Te doen”. Dan krijg je een lijst met alle taken/toetsen die gepland zijn.

Gebruikte symbolen binnen Schoolware zijn :
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