Handleiding Inschrijvingsprogramma:
Ouders
Algemeen:
Vanaf deze zomervakantie werkt speelplein Guustje met een nieuw inschrijvingsprogramma. Het is
mogelijk om uw kinderen vooraf te registeren en in te schrijven voor het speelplein. Dit is niet
verplicht, maar kan u ’s morgens tijd besparen bij de inschrijvingstafel.
We willen in eerste instantie vragen om uw kind(eren) alvorens te registeren. Het inschrijven en
betalen gebeurt momenteel nog door ons. Vanaf Pasen 2019 wordt het ook mogelijk om vooraf in te
schrijven en te betalen.
Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe u de kinderen kan registeren en inschrijven. Lukt het niet
om de kinderen te registeren? Geen probleem. Neem dan contact op met de jeugddienst (054 43 44
06 of speelplein@geraardsbergen.be). U kan ook langskomen in De Spiraal. Elke weekdag tussen
9u00 – 17u00 is er iemand aanwezig.

Website
Voor we starten met het registeren van uw account, moet u volgende zaken klaarleggen:
-

Rijksregisternummer ouders
Rijksregisternummer kind(eren)
Bankrekeningnummer

Ga naar de website: https://reservaties.geraardsbergen.be

INFORMATIE
- Eerste keer op deze pagina = ‘Registeren’
- Heeft u reeds een profiel? = ‘Inloggen’
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Registeren
Registratie gezinshoofd + Profiel aanmaken
Hoe ziet de pagina eruit?

INFORMATIE
-

-

Het account wordt geregistreerd op naam van de ouders. Aan het account kan u in een volgende
stap de kinderen toevoegen.
Hier heeft u het rijksregisternummer van u als ouder nodig.
De blauwe kadertjes zijn verplicht in te vullen.
Account koppelen aan emailadres
 Uw emailadres wordt maar 1 keer geregistreerd
 Heeft u geen emailadres? Geen probleem, ga dan langs bij de jeugddienst in de Spiraal en
zij helpen u graag verder.
Eens de gegevens ingevuld zijn, drukt u op ‘volgende’
Als het volledige vak blauw kleurt, betekent het dat de pagina aan het laden is.
Dan komt u op een schermpje om je accountnaam en wachtwoord te kiezen.
Eens dat gekozen, krijgt u een email om uw account te registeren
 Gewoon op de link in de email klikken om uw account te activeren.
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Profiel aanvullen:
Inloggen

INFORMATIE
-

u bent ingelogd. Nu is het tijd om uw profiel te bewerken en uw kinderen toe te voegen.
Ga naar ‘Mijn profiel’ om uw gegevens aan te passen en uw kinderen toe te voegen.
Kies voor het tabblad ‘Gezinsprofiel’

Gezinsprofiel

INFORMATIE
-

Voor de inschrijvingen van het speelplein heeft u het tabblad ‘Gezinsprofiel’ nodig.
De gegevens die u invulde bij het registeren van de account staan al automatisch ingevuld. Deze
kan u hier nog wijzigen, indien nodig.

Gezinsleden toevoegen
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INFORMATIE
-

Ga naar het tabblad ‘Gezinsleden’ en klik op ‘Gezinslid toevoegen’.
Hier kunnen alle kinderen toegevoegd worden

INFORMATIE:
-

Vul het rijksregisternummer van uw kind in en klik op ‘volgende’

INFORMATIE
-

Vul de gegevens van uw kind in. De blauwe vakjes zijn noodzakelijk, scroll nadien verder naar
beneden voor het volgende onderdeel.
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INFORMATIE
-

Contactpersoon in geval van nood: De gegevens mogen niet dezelfde zijn als deze
van het account van de ouders. Hier kan u bijvoorbeeld de grootouders invullen.
Vul de rest van de gegevens verder aan en klik op ‘Opslaan’

INFORMATIE
-

Gezinslid is opgeslagen? Ga dan naar het tabblad ‘medische fiche’
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INFORMATIE
-

De blauwe kadertjes zijn verplichte velden.
Als de gegevens kloppen, kan u dit opslaan en goedkeuren.
Deze medische fiche zal u jaarlijks moeten aanpassen en goedkeuren.

Tabblad inschrijvingen en tabblad attesten:

INFORMATIE
-

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten waarvoor uw kind is ingeschreven.
De fiscale attesten en attesten voor de mutualiteit kan u hier ook terugvinden.
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Gezinsprofiel: Tabbladen Contactpersonen, facturen en attesten

INFORMATIE
-

Tabblad ‘Contactpersoon’: Hierin staan de gegevens van de contactpersonen
Tabblad ‘Facturen’: Hierin krijg je een overzicht van de betalingen die gebeurd zijn of
nog moeten gebeuren
Tabblad ’Attesten’: Hierin vind je de fiscale attesten en attesten voor de mutualiteit
terug.
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Activiteiten

INFORMATIE
-

Hier vindt u een overzicht van alle activiteiten die tijdens de vakantie aangeboden worden.
Bovenaan kan u verschillende zoektermen ingeven en gerichter zoeken naar de activiteiten.
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Inschrijven

DIT KAN PAS VANAF PASEN 2019!
Inschrijving kinderen:

INFORMATIE
-

Er kunnen meerdere kinderen in 1 keer ingeschreven worden.
Duid de kinderen aan waarvoor u wilt inschrijven.
Klik op ‘Volgende’

Inschrijvingsoverzicht
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INFORMATIE
-

Bovenaan kan u een zoekterm gebruiken om te zoeken naar een periode.
U klikt op de gevonden dag en geeft aan welk kind of welke kinderen u wilt inschrijven.
Daarnaast moet u ook nog aanduiden of uw kind voor een voormiddag, namiddag of volledige dag
komt.
U kan uw verschillende kinderen ook aanduiden bij de leeftijdscategorie waartoe ze behoren.
Indien u klaar bent met gekozen data aan te duiden scrolt u naar onder en drukt op ‘volgende’.

Extra informatie overzicht:
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INFORMATIE
-

De blauwe antwoordkadertjes zijn verplichte velden en moeten nog ingevuld of gecontroleerd
worden.
Indien dit ingevuld is, klik op ‘volgende’
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INFORMATIE
-

Deze vragen moeten beantwoord worden.
U kan deze toepassen op alle kinderen of laten verschillen.
Klik op ‘volgende’

Betaling

INFORMATIE
-

Overzicht van welke inschrijvingen u heeft geplaatst
Momenteel enkel betaling ter plaatse
Toevoegen aan winkelmandje

Winkelmandje

INFORMATIE
-

Overzicht mandje
Klik op ‘Bestelling afronden’
U krijg een bevestigingsmail van de inschrijving.
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