VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Waregem
VTI – VTI2
Toekomststraat 75 – 8790 Waregem
Tel.: 056 60 14 62 – Fax : 056 60 22 45
Katholieke Secundaire Scholengemeenschap Sint-Paulus

vzw Katholiek Secundair Onderwijs Waregem-Anzegem-Avelgem

Beste ouders
U bereikt SCHOOLWARE voor Ouders als volgt:




Surf naar www.vtiwaregem.eu
Op de startpagina rechts vind je onder “LINKS” het icoontje van Schoolware
Voor Ouders: klik hier op.
Of ga rechtstreeks naar: http://ouders.sgsintpaulus.be

Gebruikersnaam VADER

Mailadres vader dat u destijds aan school doorgegeven hebt.

Wachtwoord VADER

De laatste 5 cijfers van het rijksregisternummer van de leerling.

Gebruikersnaam MOEDER

Mailadres moeder dat u destijds aan school doorgegeven hebt.

Wachtwoord MOEDER

De laatste 5 cijfers van het rijksregisternummer van de leerling.
Klik nu op het plusteken links van de naam van uw kind, dan komt een
selectievenster tevoorschijn!
U kunt nu een aantal schoolgegevens van uw zoon/dochter raadplegen:










persoonsgegevens;
adres(sen) van de ouder(s), de gezinssituatie;
de namen van de klasgenoten, de vakken, de vakleraren;
rapporten;
rekeningen;
afwezigheden;
de loopbaanhistoriek in de scholen van de scholengemeenschap.
de nota’s i.v.m. leerbegeleiding: hier worden de eventuele
maatregelen of afspraken genoteerd die door de vakleerkrachten met
uw zoon of dochter gemaakt werden i.v.m. extra leerbegeleiding.

Hebt u problemen om in te loggen, stuur dan een bericht naar administratieVTI@sgsintpaulus.be. Vermeld
altijd de naam en de klas van uw zoon of dochter.
Indien u ondertussen een ander emailadres hebt dan dat u destijds doorgegeven hebt, stuur dan een email
naar administratieVTI@sgsintpaulus.be met daarin het juiste emailadres.
Op dit mailadres kan u bovendien ook alle wijzigingen van uw persoonsgegevens of die van uw zoon
of dochter (b.v. gezinssituatie, adres, telefoonnummer, …) melden.
Aandacht! Als u meer dan één kind hebt dat in het VTI school loopt of u heeft nog kinderen die
school lopen in een andere school van de scholengemeenschap, dan is het voldoende om u aan te
melden met het wachtwoord van het kind dat eerst werd ingeschreven en nog ingeschreven is.
Met vriendelijke groeten

Het directieteam VTI Waregem
website: www.vtiwaregem.eu
e-mail: infovti@sgsintpaulus.be

rekeningnummer: 285-0528000-58
instellingsnummers : VTI – 035709 / VTI2 – 112086

