
 

 

Beste ouder(s) 
 
In deze brief vindt u de link naar de inloggegevens voor Smartschool, de Digisprong webshop 
en de computers van het schoolnetwerk. 
 
Verder in deze brief informeren we u graag over hoe het cafetariaverbruik afgerekend wordt en 
op welke manier u dit in orde kan brengen. 
 

INLOGGEGEVENS VIA OUDERS.SUI.BE 
 
Vanaf 21 juni 2021 kan u eenmalig de inloggegevens van uzelf en van uw zoon of dochter 
opvragen via http://ouders.sui.be/. U klikt op ‘eerste aanmelding’ en logt in.  
 
Via deze website vindt: 

• u de inloggegegevens van uw zoon of dochter voor de computersystemen van de 
school (computers van het schoolnetwerk, Smartschool, iPad en Office365); 

• u uw persoonlijke inloggevens voor Smartschool (co-account); 

• u meer informatie over de 2 betalingssystemen voor het cafetariaverbruik (die ook ver-
der in deze brief worden uitgelegd) 

 

GEBRUIK VAN DE CAFETARIA 

 
• EEN ZELFBEDIENINGSSYSTEEM 
 

In samenwerking met het cateringbedrijf Scolarest voorziet de school in een uitgebreid 
voedsel- en drankenaanbod voor alle leerlingen, en dit volgens een zelfbedieningssysteem. 
Hierbij wordt voortdurend aandacht besteed aan evenwichtige en betaalbare maaltijden, 
bereid volgens de hedendaagse normen op het gebied van kwaliteit en hygiëne. 

 

• VOOR IEDEREEN EEN PERSOONLIJKE BADGE 
 

Elke nieuwe leerling ontvangt bij de aanvang van het schooljaar een badge die kan worden 
gebruikt zolang de leerling in het Sint-Ursula-Instituut school loopt. De leerling heeft deze 
schoolbadge, al dan niet digitaal, altijd bij. 

Deze schoolbadge is enkel voor persoonlijk gebruik en wordt dan ook niet uitgeleend aan 
anderen. 

De schoolbadge wordt gebruikt voor: 

o de afrekening van het cafetariaverbruik (de badge wordt ingelezen aan de kassa 
van de zelfbedieningstogen); 

o de betaling van de kopieerkaart voor de persoonlijke fotokopieën van de leerling; 
o de betaling van de avondstudie; 
o het ontlenen van boeken in het Leerhuis; 
o de registratie van leerlingen die te laat komen. 

 

Inloggegevens 

Gebruik van de cafetaria  
 
Schooljaar 2021-2022 

 
 

http://ouders.sui.be/


Bij het eerste gebruik van de schoolbadge (activering van de kaart) wordt éénmalig € 5,00 
aangerekend. Bij verlies van de schoolbadge wordt opnieuw € 5,00 aangerekend voor de 
aanmaak van een nieuwe schoolbadge en administratiekosten.  

Indien u het consumptiegedrag van hun zoon/dochter wil kennen, dan kan u dit online via 
‘http://ouders.sui.be/’ raadplegen.  

 

• VIA WELK BETALINGSSYSTEEM WORDEN DE GEMAAKTE KOSTEN AFGEREKEND? 
 

U kan het verbruik afrekenen met een domiciliëringsopdracht of via overschrijving.  
Via http://ouders.sui.be/ dient u aan te geven welk betalingssysteem u wenst te gebrui-
ken.  

 

o Betalingssysteem 1: afrekening na verbruik via een domiciliërings-
opdracht 

o Deze formule verdient zeker de voorkeur: dankzij de betaling achteraf is 
uw dochter/zoon altijd zeker dat zij/hij zal kunnen verbruiken in de cafeta-
ria. 

o Indien u voor deze formule kiest, vult u het formulier mandaat SEPA Eu-
ropese domiciliëring CORE in via ‘http://ouders.sui.be/’. 

o De school int dan maandelijks via uw bank het verbruikte bedrag. U kan 
het verbruik opvolgen via de rekeningafschriften van de bank.  

o Als uw zoon/dochter de school verlaat, mag u vanaf de 10de van de 
maand volgend op het verlaten van de school de domiciliëringsopdracht 
stopzetten bij uw financiële instelling. 

 

o Betalingssysteem 2: voorafbetaling via overschrijvingen 
o Indien u niet kiest voor de domiciliëringsformule, zorgt u er zelf voor dat 

er voldoende geld op de restaurantrekening van uw dochter/zoon staat. 
Dit kan door storting op de restaurantrekening met vermelding van 
een persoonlijke ‘gestructureerde mededeling’. Deze vindt u even-
eens online via ‘http://ouders.sui.be/’. 

o Dit systeem vraagt dat leerlingen de stand van de restaurantrekening aan 
de kassa voortdurend in het oog houden en dat ouders tijdig zorgen voor 
een overschrijving. Geen krediet betekent automatisch geen verbruik. 

o Op het einde van het schooljaar wordt aan schoolverlaters het resterend 
saldo teruggestort. Een resterend saldo van minder dan 1 euro wordt niet 
teruggestort. 

 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een leerling in het economaat zelf de persoonlijke 
restaurantrekening opwaarderen zodat consumeren in de cafetaria mogelijk blijft.  

 

MEER INFO NODIG? 
 
Alle uitleg kan u nog eens nalezen via http://ouders.sui.be/. 

 

• INLOGGEGEVENS 
Voor vragen ivm de inloggegevens kan u terecht bij ict@sui.be. 
Voor vragen ivm de iPad kan u terecht bij iDesk@sui.be. 

 

• OVER DE CAFETARIA 
Meer informatie vindt u via de website: www.sui.be (rubriek Praktisch – Cafetaria) 
Bij vragen kan u terecht bij boekhouding@sui.be. 
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