Wat moet u doen om uw kind digitaal te kunnen inschrijven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profiel aanmaken op inschrijvingen.halle.be
Bevestigingsmail openen die u in uw mailbox ontvangt en bevestigen door op de linck te klikken
Kinderen toevoegen
Medisch dossier van de kinderen goedkeuren
Eventueel contactpersonen toevoegen
Op het juiste moment online gaan en kinderen inschrijven
U ontvangt een mail met de bevestiging dat uw kinderen zijn ingeschreven of op de wachtlijst staan.

Op de volgende pagina’s vindt u een uitleg hoe u deze stappen juist moet doen.
Indien u nog problemen heeft, kan u ons contacteren:

bko@halle.be
of
0472/71.85.41

An Van Aelbroeck

Of
0472/38.67.18

Kristel De Smet

Hoe maak ik een profiel aan:
Ga naar de site: inschrijvingen.halle.be
Dan krijgt u volgend scherm:

1. u klikt rechtsboven op “registreren” en krijgt dan
een nieuw scherm
2. u klikt op “ klik hier om je familieprofiel te
registreren”

U krijgt volgend scherm waar u alle gegevens van de hoofdcontactpersoon kan ingeven. Items met een *, zijn verplicht om in te vullen. Vergeet niet om
onderaan op “volgende” te drukken.

U krijgt op het mail-adres een mail met een linck. Hierop moet u klikken om uw profiel vast te leggen. Dan pas kan u uw kinderen en andere contactpersonen
toevoegen.

Hoe kan ik mijn kind toevoegen:
Als u inlogt krijgt u volgend scherm:

U klikt op het tabblad GEZINSLEDEN, en dan krijgt u volgend scherm:

Hier ziet u of u reeds uw kinderen heeft
toegevoegd.
U kan uw kind(eren) toevoegen door op de
knop “gezinslid toevoegen” te klikken

Dan krijgt u volgend scherm:

u vult het rijksregisternummer in en klikt
op “volgende”

Daarna kan u alle gegevens van uw
kinderen ingeven, vergeet vooral niet te
drukken op “opslaan”

Hoe kan ik het medisch dossier van mijn kind goedkeuren:
U klikt op de naam van het kind en dan krijgt u een balk met een tabblad “medische info”. Als u hierop klikt krijgt u volgend scherm:

Hier kan u bij “medische info” alle nodige gegevens kwijt
die belangrijk zijn voor ons. Ook bij het tabblad
“aandoeningen” kan u nog belangrijke zaken kwijt.

Onderaan kan u dan opslaan en goedkeuren.

Hoe kan ik andere contactpersonen toevoegen:
1. klik op “contactpersonen”. Dan krijgt u een overzicht van al de
contactpersonen die u reeds hebt toegevoegd.
2. Indien u nog een contactpersoon wil toevoegen, klikt u op
“toevoegen”. Dan krijgt u terug een invulformulier dat u kan
invullen.
3. U kan de volgorde van de contactpersonen ook zelf bepalen

KINDEREN INSCHRIJVEN voor BKO De Varkenssnuit
Opgepast u gaat enkel kunnen inschrijven als de inschrijvingen gestart zijn. Dit kan u zien bij de info van de vakantie “BKO”
1. Log in op de site met de logingegevens
die u zelf heeft aangemaakt.
2. Klik op “inschrijven BKO”

Dan klik je op INSCHRIJVEN BKO

Hier vul je de naam in van je kind dat je wil inschrijven.

Dan krijg je dit veld en krijg je de kans om alle kinderen aan
te duiden die je wil inschrijven. Ook al komt er 1 kind maar
1dag mee, dan duid je hem best ook al aan. Later kan je hem
nog steeds uitvinken. Zo kan je in 1 keer al je kinderen op
hetzelfde moment inschrijven. Indien je dit niet doet, moet je
opnieuw van in begin herbeginnen en verlies je tijd.
klik op VOLGENDE

Je duidt de vakantie aan waarvoor je de kinderen wil inschrijven

Dan krijg je dit scherm, je duidt de dagen aan dat er
ingeschreven moet worden en geeft daarna ook de
uren in dat de kinderen zouden komen. Iedereen staat
geselecteerd, je kan hierop klikken om een kind niet in
te schrijven. Indien je een kind inschrijft terwijl zijn
groep op uitstap is, zal dit een waarschuwing geven.

Dan krijg je overzicht van de data dat je hebt ingegeven. Zo kan
je zien welke dagen de kinderen ingeschreven zijn, welke ze op
de wachtlijst staan.
Onderaan kan je klikken op:
VOLGENDE: je maakt de inschrijving definitief
BIJKOMENDE INSCHRIJVING TOEVOEGEN: je kan een ander kind
ook nog inschrijven
Bij opmerkingen kan u nog iets noteren wat belangrijk is voor
ons om te weten.

Velden met een sterretje zijn verplicht om in te vullen voor
je definitief kan inschrijven
Andere velden vragen we vrijblijvende informatie en bent
u niet verplicht in te vullen
Daarna klikken op BEVESTIG INSCHRIJVING

Hierna krijgt u in uw mailbox nog een bevestigingsmail

