Het communicatieplatform SchoolOnLine
1) Een goede browser
-

Het is aangeraden om de browser FIREFOX te gebruiken. “Internet Explorer” ondersteunt
onvoldoende het communicatieplatform. Je kan deze browser gratis downloaden op de website
van “Firefox Mozilla”.


2) Inloggen op het communicatieplatform
-

-

-

Typ het webadres rechtstreeks in de adresbalk bovenaan (niet in een zoekmachine zoals
google). Het adres is bio.broeders.schoolonline.be. Je kan ook via de schoolwebsite
doorklikken naar het platform.
Dit scherm verschijnt:

Vul je eigen gebruikersnaam in. De gebruikersnaam is steeds “voornaam.familienaam” van
de vader, moeder of leerling. Elke gebruiker heeft zijn eigen login!
o
o
o

-

“Voornaamvader.familienaamvader”; vb.: dirk.vanlokeren of wim.daenen
“Voornaammoeder.familienaammoeder”; vb.: ann.hoebels, mia.vandekastele
“Voornaamleerling.familienaamleerling”; vb.: shauni.smet, Jordy.vanzele

Vul je wachtwoord in. Dit heb je meegekregen op het oudercontact van december 2011.

3) Wat kan je raadplegen op het platform?

Terug naar de
vorige pagina

Afmelden

Alle rapporten in pdf (R1,
R2, SEM1,…)
Alle evaluatiemomenten
per vak (toetsen, taken,…)

4) Wachtwoord kwijt? Wachtwoord vergeten? Wachtwoord nog niet gekregen?
Indien je je persoonlijk wachtwoord nog niet gekregen hebt of kwijt bent, dan kan je zelf via de
website een (nieuw) wachtwoord vragen.
Dit is de werkwijze:
-

Klik op “wachtwoord vergeten”.
Maak een keuze van soort gebruiker.
Vul je persoonlijk e-mailadres in. De school moet over dat e-mailadres beschikken.
Klik op “verstuur”.
Je ontvangt in je mailbox een nieuw wachtwoord.





5) Eventuele problemen:
Probleem

Ik geraak niet ingelogd…

Oplossing
*Kijk je EIGEN gebruikersnaam na.
(jouwvoornaam.jouwfamilienaam)
*Let op dat het wachtwoord juist ingevoerd
hebt. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
*Indien het echt niet lukt vraag je best een
nieuw wachtwoord aan. (n.4)

De boodschap:
verschijnt als je een nieuw wachtwoord
aanvraagt…

*De school beschikt niet over het
wachtwoord dat je in hebt gevoerd.
*Contacteer de school op 03.760.10.90 of
mail de school om je e-mailadres door te
geven. (VRR@broeders.be)

De startpagina verschijnt niet…

*Typ het adres in de adresbalk bovenaan.
Niet in google.
*Zet GEEN “www” voor het adres:
bio.broeders.schoolonline.be

Als ouder zie ik mijn kind niet of een kind van
iemand anders verschijnen…

*Er is een foutieve koppeling “ouderleerling”.
Contacteer de schoolonline-beheerder via:
schoolonline@bio.broeders.be

-

