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I. 1ste Smartschool'a Kayıt 
 
 

 

1. Sörf yapmak için 

https://mariagaard.smartschool.be 

 
DİKKAT, mariagaarde.smartschool.be adresli bir okul da 

bulunmaktadır. Mariagaarde logomuzu görüp görmediğinizi kontrol 
edin.  

 

 
 

2.  İlk kez oturum açtığınızda bir şifre talep etmeniz 

gerekir. Bunu yapmak için 'Şifremi unuttum' seçeneğine 
tıklayın. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz: 
 

 
 
Kullanıcı adı, oğlunuzun veya kızınızın e-

posta adresidir. 
Aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır: 

 
Voornaam.naam@mariagaard.be 
 

 
E-posta adresi alanına kendi özel e-

posta adresinizi girin (kayıt olurken 
girdiğiniz).  
 

Ardından "şifre iste" seçeneğine tıklayın. 
 

https://mariagaard.smartschool.be/
mailto:Voornaam.naam@mariagaard.be
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Daha sonra bir şifre belirleme imkanı içeren bir e-posta alacaksınız: 
(Bu postayı almazsanız, lütfen ict@mariagaard.be adresinden ICT servisi ile 

iletişime geçin). 
 

 
 
Bağlantıya tıklayın ve ardından bir şifre girin: 
 

 

 
 

 
Aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir parola yazın (büyük harf, küçük harf, sayı 

ve bir özel karakter). 
 
Bu şifre aynı zamanda Smartschool Uygulamasında oturum açmak için 

kullanmanız gereken şifredir. (aşağıya bakınız) 
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4. Kullanıcı sözleşmesi: 
 

 
 

İlk olarak, aşağıya doğru kaydırın. 'Evet, kabul ediyorum' düğmesi şimdi 
yanacaktır. Onaylamak için üzerine tıklayın. 

 

Kutuda açıklanan koşulları karşılayan bir parola yazın.  
 

Bu şifre aynı zamanda Smartschool Uygulamasında oturum açmak için kullanmanız 
gereken şifredir. (aşağıya bakınız) 
 

 
 

5. Smartschool'da oturum açın 

 
 
Şu andan itibaren, lütfen aşağıdaki verilerle kayıt olun: 
 

mariagaard.smartschool.be adresine gidin 
 

 

Kullanıcı adı: oğlunuzun veya kızınızın e-posta adresi 
 

  Şifre: yeni belirlediğiniz şifre 
 
Smartschool, bu şifreyi temel alarak farklı ortak hesaplar arasında ayrım yapar.  
 

Bu yüzden oğlunuzun veya kızınızın şifresiyle giriş yapmayın! Sonuçta, ebeveynler 
Smartschool ortamında öğrencilerden başka olanaklara da sahiptir. 
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II. Smartschool'da Gezinme 
 

 
 

Smartschool'un ana ekranından farklı bölümlere farklı şekillerde tıklayabilirsiniz. 
 
 

 

A. Menü çubuğu 
 
 

Ana ekranın üst kısmında menü çubuğu bulunur: 
 

 
 
Bu menünün işlevlerine kısa bir genel bakış: 
 

 
• Başla:  "Eve dönüş" tuşu. Üzerine tıkladığınızda şu adrese 

yönlendirileceksiniz  
Başlangıç sayfası. 

 

• Git hadi:  'nin tüm bölümlerine bağlantılar içeren bir açılır menü  
Smartschool. 

 
• Denekler: Konu kurslarına  doğrudan bir bağlantı. 

 

• Mesajlar:  İç iletişim platformu. Bu bölüm içerisinde  
Mesajları, mesajlaşma programı olan herkes alabilir ve 

gönderebilir.  
Smartschool hesabı (personel, öğrenciler ve veliler). 

 

• Bildirimler: Sistemde değişiklik yapıldığında bildirimler gönderilir.  

Bu şekilde, Smartschool sizi en son haberlerle güncel tutar. 
 

• Arayın:  Çok fazla tıklama yapmadan bir dosyaya veya mesaja ulaşmak 
mı istiyorsunuz? Tip  

İşte hızlı bir arama terimi. 

 
• Kılavuz: Çok eksiksiz ve güncel bir wiki. Her şey adım adım burada  

   adım adım açıklanmış veya kısa videolarla anlatılmıştır. 
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B. 'Git' menüsü 
 

'Git' menüsü aracılığıyla Smartschool'daki her şeye kolayca gidebilirsiniz. Bu 
bağlantıların birçoğu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde ele alınacaktır. İşte genel bir 
bakış: 

 

 
 

 

öğretmenler, veliler ve öğrenciler 
arasındaki iletişim 

 
etkinlik fotoğrafları 

 

öğrenciler ve personel için tüm idari 
dosyalar 

   

haftalik planlama ve okul takvi̇mi̇ 

 

tüm öğrenci verileri: raporlar, 

devamsızlıklar, ... 

 

programınız otomatik olarak 
doldurulur 

 

Bu hesaba birden fazla çocuk 

bağlayın 

 

Ebeveyn temas anlarının planlanması 

 

 
dijital okul günlüğünüz 

 

Tüm test ve sınavların notları 
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III. SmartschoolApp 
 

 
 

Smartschool Uygulaması ile yoldayken bile okulunuza bağlı kalırsınız. Uygulama 
hem telefonlar hem de tabletler için optimize edilmiştir ve büyük değer sunar. Anlık 
bildirimler sayesinde yeni mesajlarınızdan her zaman haberdar olursunuz. 

Smartschool Uygulaması iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) ve Android akıllı 
telefonlar/tabletler için kullanılabilir. 

 
 
Bu uygulamayı aşağıdaki sayfadan indirebilirsiniz: 

 
http://www.smartschool.be/apps/app/ 

 
 
 

Hesap ekle 
 
Smartschool Uygulamasını ilk kez açtığınızda, 3 şeyi doldurmanız gerekir: 
 

• Platform 
• Kullanıcı adı 

• Şifre 
 

Okulunuzun platformu Smartschool'a girdiğinizde tarayıcınızın adres çubuğunda 

bulunabilir. Bizim durumumuzda mariagaard.smartschool.be. 'smartschool.be'den 
önceki kısmı yazmanız yeterlidir. Https veya www eklemek gerekli değildir. 

 

 

http://www.smartschool.be/apps/app/
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IV. Mesajlar  
 

 
Smartschool'un kapsamlı bir mesajlaşma sistemi vardır. 

Bu sistem üzerinden Smartschool platformuna üye olan 
herkese ulaşabilirsiniz. 
Bunu dahili bir posta sistemiyle karşılaştırabilirsiniz. Klasik bir 

posta programının tüm işlevleri, öğretmenler ve idari personel için 
özel olarak tasarlanmış kullanışlı işlevlerle desteklenmiştir. Olasılıkları 

kısaca sıralayalım: 
 

 
 

A. Bir seçim aracılığıyla alıcılar 
 

• Yeşil artı işaretine tıklayın. 
• Kullanıcı yapısı üzerinden istenen 

kişilerin seçimini yapın. 
• Bu seçimi kaydetmek için mavi diske 

tıklayın. 
 
Belirli gruplar veya sınıflar bir yasak işareti 

ile takip edilir. Bunlar seçilemez.  
 

 
B. İsme göre alıcılar 

 

• Öğrenci veya grup/sınıf adını (bir kısmını) yazın. 
• İki karakterden başlayan bir arama listesi görüntülenir. Bu arama listesinde 

istediğiniz kişileri belirtebilirsiniz.  
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V. Okul takvimi 
 

 

A. Araç Çubuğu 
 
Araç çubuğundaki simgelerin açıklaması: 

 

B. Ders konularını, görevleri ve testleri 
görüntüleyin 

 
 
 

 
 

 
Yeşil klasör, bir ödevin veya testin takvime yerleştirildiği andır. 

Sarı bir klasör, bir görev için son tarihtir. 
Kırmızı klasör bir test anıdır. 

 
Tüm detayları okumak için bu ikonlara tıklayabilirsiniz. 
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Resmi bir belge olarak dijital okul günlüğü 
 

• Öğrenciler Smartschool'larını her gün kontrol ederler (mesajlar ve takvim).  

Akıllı telefondaki uygulama aracılığıyla da danışılabilir. 
 

• Tüm görevler, testler ve diğer ödevler öğretmen tarafından dijital okul 

takviminde dersten önce veya ders sırasında tamamlanır. Smartschool'da 
sınıfta duyurulmamış hiçbir test veya ödev yoktur. Ayrıca mesaj yoluyla 

duyurulan testler, görevler veya ödevler de yoktur.  
Başvurulabilecek özel bir 'görev ve test takvimi' bulunmaktadır. Tek bir 
tıklama ile çağırabiliyorsanız kullanışlıdır. Tereddüt etmenize gerek yok, her 

zaman güncel!  
 

• Bir ödev yanlış veya eksik tamamlandığında, bu durum düzeltilir ve 
öğrencilere mümkün olan en kısa sürede bildirilir. Eğer ödev bir sonraki okul 
günü içinse, bu iletişim saat 17.00'den önce yapılmalıdır. Cuma günü saat 

17:00'den sonra Smartschool aracılığıyla iletilen hiçbir şeyin ne öğrenciler 
ne de öğretmenler tarafından hafta sonu boyunca okunmaması 

gerekmektedir.  
 
 

 

Bir planlama aracı olarak kağıt okul günlüğü  
 

 

• Kağıt okul günlüğü, birinci sınıfta velilerle iletişim aracı olarak da kullanılır.  
 

• Tüm ödevler ders sırasında öğretmen tarafından belirlenir. Ödevin ne zaman 
ve hangi kanalla (çevrimiçi olsun ya da olmasın) teslim edilmesi gerektiği 

açıkça kararlaştırılmıştır.  
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VI. Planlayıcı 
 

 
Takvimde sizin ve oğlunuz veya kızınız için geçerli olan tüm planlanmış etkinlikleri 

bulacaksınız. 
 
 

 
 
 

 
Tüm ayrıntıları görmek için bir etkinliğe tıklayın.  
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VII. Sonuçlar 
 

 

Sonuçlar modülünü bir öğrenci veya veli olarak 

açtığınızda, otomatik olarak tüm sonuçların bir listesini 

alırsınız. Burada hem geleneksel değerlendirmeleri 

(notlarla birlikte) hem de hedeflerin değerlendirildiği 

proje değerlendirmelerini bulacaksınız. Varsayılan olarak, 

mevcut okul yılı için tüm kursların sonuçlarını göreceksiniz. 

Filtre seçenekleri aracılığıyla, belirli bir kurs veya belirli bir dönem için sonuçlarınıza 

başvurma olanağına sahipsiniz. 
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VIII. Intradesk 
 
 

Intradesk, okul düzeyinde dosya alışverişi için ayrı bir modüldür. 
Güçlü olanaklar sunar: mektuplar, kılavuzlar, belgeler, ... yönetim, 
öğretmenler ve öğrenciler arasında değiş tokuş edilebilir.  

 
 

 

IX. Genel şartlar Smartschool 
 

 

A. Bildirimler 
 
 

1. "Bildirimler" nedir? 
 

'Bildirimler' aracılığıyla Smartschool'daki yeni öğeler hakkında her zaman 
bilgilendirilirsiniz. 
Yeni bir mesaj aldınız mı? 

Sonuçlar'daki puan defterinize yeni bir değerlendirme eklendi mi? 
Yükleme bölgesine yeni bir dosya gönderildi mi? 

Smartschool size haber verir! 
Smartschool'daki yeni öğelerden üç şekilde haberdar olabilirsiniz: tarayıcıda 
bildirimler, Smartschool Uygulaması aracılığıyla bildirimler ve e-posta ile 

bildirimler. 
 

 

2. Tarayıcıdaki bildirimler 
 
 
Yeni bir öğe mevcut olduğunda Smartschool bir bildirim gösterecektir. Tüm 

bildirimler bir listede toplanır. Bu listeyi gezinti çubuğunun sağ üst köşesindeki 
'Bildirimler' düğmesine tıklayarak açabilirsiniz. Bir veya daha fazla yeni bildirim 

aldığınızda, yeni bildirim sayısıyla birlikte mavi bir daire görünecektir. 

 

https://mariagaard.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=handleiding:profiel:berichtgeving#meldingen_in_de_browser
https://mariagaard.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=handleiding:profiel:berichtgeving#meldingen_in_de_browser
https://mariagaard.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=handleiding:profiel:berichtgeving#meldingen_via_de_smartschool_app
https://mariagaard.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=handleiding:profiel:berichtgeving#e-mail
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Yenilikler 10 gün boyunca bu listede tutulur. Bundan sonra bu listeden otomatik 
olarak silinirler. Elbette bu listeyi "Tümünü sil" aracılığıyla kendiniz de silebilirsiniz. 

 

3. Smartschool Uygulaması aracılığıyla bildirimler 
 
Yeni bir öğe mevcut olduğunda, Smartschool 

Uygulaması yüklüyse Smartschool mobil 
cihazınızda bir bildirim gösterecektir.  

 

4. E-posta 
 
Yeni bir ürün mevcut olduğunda, Smartschool e-

posta adresinize bir e-posta gönderecektir. Yeni 
bir mesajı e-posta ile gönderirken (Mesajlaşma 
modülünden), okul tüm içeriği veya sadece 

göndereni ve muhtemelen konuyu göstermeyi seçebilir. 

 

 

5. "Bildirimleri" nasıl ayarlarsınız? 
 
Ekranınızın sol üst köşesinde adınız yer alır. Üzerine tıklayın ve ardından 'Bildirim'i 

seçin. Burada hangi öğeler hakkında bilgilendirilmek istediğinizi ve Smartschool'un 
bunu nasıl rapor edebileceğini ayarlayabilirsiniz. 

 
 



 16 

Bir bildirim almak isteyip istemediğinizi modül başına belirtin. Ayrıca nasıl 

bilgilendirilmek istediğinizi de belirtmeniz gerekir. 
Simge renkli mi? Ardından bildirim etkinleştirilir. Beyaz mı? Ardından bildirim 

kapatılır. Bazı seçenekler seçilebilir değildir.  

 

 

 
Bu seçeneği işaretlediğinizde Smartschool, Smartschool'da oturumunuz açık 

olduğu sürece yeni öğeler hakkında Smartschool Uygulaması ve/veya e-postalar 
aracılığıyla bildirim göndermeyecektir. Çıkış yaptığınızda, Smartschool Uygulaması 

ve/veya e-postalar aracılığıyla bildirimler gönderilecektir. 
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X. Randevular Smartschool Mariagaard 
 

 

1. Smartschool, öğretmenlerle konu ile ilgili bilgi, dosya vb. alışverişinde bulunabileceğiniz 

bir öğrenme ortamına İnternet üzerinden erişim sunan dijital bir öğrenme platformudur. 

Ayrıca, belirli ders bileşenlerinde eksiklikleri olan öğrencilere bireysel rehberlik için 

mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca tüm kurs değerlendirmelerini ve raporlarını 

smartschool'da bulabilirsiniz.  

 

2. Yürürlükteki ICT düzenlemeleri Smartschool kullanımı için de geçerlidir.  

 

3. Eylül ayının ilk haftasında, Mariagaard'ın her öğrencisi Smartschool'u kullanmak için bir 

kullanıcı adı ve şifre alır. Smartschool'a ilk kez giriş yaptığınızda kullanıcı sözleşmesini 

dijital olarak imzalamanız ve şifrenizi değiştirmeniz gerekir. Ayrıca şifrenizi kaybetme 

ihtimalinize karşı e-posta adresinizi de girin, bu "profil" düğmesinin altındadır. Diğer 

Smartschool kullanıcıları ile paylaşmak istediğiniz tüm kişisel veriler buraya girilebilir.  

 

4. Ebeveynler ortak bir hesap aracılığıyla Smartschool'a doğrudan erişebilir. Bu, 

öğrencilerle aynı kullanıcı adına ve aynı okuma ve kullanım haklarına sahip oldukları 

anlamına gelir. "Belgelerim" modülü ve "mesajlar modülü" dışında öğrenciyle aynı şeyi 

görürler. Bunlar ebeveynler ve öğrenciler için özeldir.  

Bu nedenle, velilerin ve öğrencilerin ayrı bir şifresi vardır. Veliler bu konuda okul yılının 

başında bir mektupla bilgilendirilir.  

Üvey ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar veya koruyucu ebeveynler için ek ortak 

hesaplar her zaman info@mariagaard.be adresinden ücretsiz olarak talep edilebilir. 

 

5. Her öğrenci/veli, istediği zaman "Profil" altından değiştirebileceği kendi şifresinden 

sorumludur. Şifrenizi unutursanız, Smartschool'un başlangıç ekranından yeni bir şifre 

talep edebilirsiniz. İyi bir şifre seçin ve dikkatli olun! Kesinlikle kişisel kalmalı ve 

aranızdaki iletişimin doğru ve güvenilir olmasını sağlamalıdır.  

 

6. Kötüye kullanımı önlemek için kişisel verilerinizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. 

Şifrenizin başkaları tarafından bilindiğini veya kullanıldığını fark ederseniz, şifrenizi 

derhal değiştirmeli ve bunu Smartschool yöneticinize bildirmelisiniz. Şifreleri çalmak 

veya kötüye kullanmak yasaktır: bu yasal olarak hırsızlığa eşdeğerdir ve 

kovuşturulabilir. Smartschool aracılığıyla bilgisayar korsanlığı veya takip kesinlikle kabul 

edilemez. Kötüye kullanım, e-öğrenme platformundan derhal çıkarılmaya ve 

muhtemelen emir veya disiplin önlemlerine yol açar.  

 

7. Smartschool'a giriş yaparak kullanım koşullarını otomatik olarak kabul etmiş olursunuz. 

Smartschool'daki tüm bilgilere yalnızca öğrenme platformu üzerinden erişilebilir, yani 

yalnızca geçerli bir şifreye sahip kullanıcılar bu bilgilere başvurabilir.  

 

8. Smartschool'da kendi belgelerinizi saklamak için emrinizde bir depolama alanı elde 

edersiniz. Genel görünümü korumak için bu modülü arada bir temizlemeyi unutmayın. 

Çok fazla veri hacmi kaplayanlar tarafımızdan iletişime geçilecektir. Smartschool'un bu 

bölümünü telif hakkıyla korunan yasadışı dosyaları ya da müzik veya film dosyaları gibi 

okul amaçlarıyla doğrudan ilgili olmayan dosyaları değiş tokuş etmek için kullanmanıza 

izin verilmediğini söylemeye gerek yok.  

 

9. Smartschool'daki forumlara ve diğer iletişimlere katılmak için genel "netiquette" 

kurallarına uymanız gerekir: başkalarının görüşlerine saygı, dilin düzgün ve doğru 

kullanımı ve tartışma konusuna saygı (konuya bağlı kalmak). Bu kurallar Mesajlar 

bölümünde mesaj göndermek için de geçerlidir. Kesinlikle büyük kullanıcı gruplarına 

kişisel mesajlar göndermeyin ('spam') ve içeriği okul ve profesyonel amaçlarla sınırlayın.  
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Forumda veya mesaj sisteminde asla anonim olarak veya takma adla mesaj 

gönderemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Smartschool'un kendisi her mesajda adınızı ve 

soyadınızı belirtir. Bu nedenle bir şey göndermeden veya yüklemeden önce dikkatlice 

düşünün.  

 

10. Yukarıdaki kurallara uymazsanız, hesabınızın devre dışı bırakıldığını ve oturum açmanın 

artık mümkün olmadığını belirten bir mesaj alacaksınız. Smartschool'a yönetim 

aracılığıyla tekrar erişim sağlamak için kendi inisiyatifinizi kullanmanız gerekecektir. 

 

11. Yeni öğrenciler Eylül ayı boyunca kısa bir Smartschool eğitimi alırlar. Aldıkları kılavuz, 

sorunsuz bir başlangıç için gerekli tüm bilgileri içermektedir. 

 

12. Smartschool'a her gün giriş yapmanızı ve dijital okul takviminizi, değerlendirmelerinizi, 

mesajlarınızı, dersle ilgili görevlerinizi, ..... adresini tutarlı bir şekilde takip etmenizi 

bekliyoruz. Evinde internet olmayan öğrenciler bu durumu mentörlerine veya GOK 

koordinatörüne bildirir. Öğrenciler her öğleden sonra bir bilgisayar laboratuvarını 

kullanabilirler. Bu şekilde herkes Smartschool'dan en iyi şekilde yararlanma şansına 

sahip olur.  

 


