Inschrijvingshandleiding zomer 2020

Beste ouders, beste spelers

Hierbij kan u de handleiding lezen die u verder helpt bij het voorinschrijven van
uw kind(eren) voor onze zomerwerking
Belangrijk: Door het maken van een voorinschrijving is uw plaats nog niet zeker.
Op basis van verschillende criteria wordt later nog bepaald welke kinderen we
kunnen ontvangen en welke kinderen we op de wachtlijst moeten plaatsen. U
zal hiervan tijdig per mail op de hoogte worden gebracht.

1) Registratie
Alvorens er kan worden ingeschreven dient u een account aan te maken.
Accounts die aangemaakt waren voor 1 juni 2020 zijn niet meer actief.
Iedereen moet dus beginnen met een nieuw account. U kan wel hetzelfde
emailadres gebruiken als bij uw vorig account.
Om te registreren gaat u naar https://belspeelse.be/register of gaat u naar de
website en klikt u rechts bovenaan op “registreren”
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Vervolgens krijgt u het registratieformulier waar u uw persoonlijke gegevens
dient in te geven. Dit zijn de gegevens van de ouder, niet van het kind!
Kinderen worden in een later stadium toegevoegd.
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Na uw registratie wordt u automatisch aangemeld en krijgt u volgend scherm
te zien:

Wij raden aan uw account ook te verifiëren. Op deze manier zijn zowel u als wij
er zeker van dat u onze e-mails ontvangt. Om te verifiëren dient u op de
blauwe knop te klikken die zegt “account verificatie aanvragen”. Vervolgens
ontvangt u een e-mail van ons met een link waarop u dient te klikken. Kijk
hiervoor ook zeker in uw spambox en uw inbox voor ongewenste e-mails indien
u niet direct een mail gekregen heeft.

2) Kinderen toevoegen
Vervolgens kan u beginnen met het toevoegen van de kinderen. Hiervoor kan u
ofwel op de startpagina klikken op “kind toevoegen”, ofwel door in het menu
bovenaan te klikken op “mijn kinderen”, en vervolgens rechts onderaan op de
groene knop “kind toevoegen”.
U zal vervolgens volgend scherm zien waarop u de voor- en familienaam van
het kind, alsook de geboortedatum dient in te vullen. Er is ook extra ruimte
voorzien voor opmerkingen waarmee wij dienen rekening te houden zoals
bijvoorbeeld “heeft speciale aandacht nodig om [XX] reden”. Bij extra
ondersteuningsnoden vragen wij dit zeker in te vullen, zodat we tijdig kunnen
bekijken welke ondersteuning wij vanuit Belspeelse kunnen bieden.
3

Herhaal deze stap voor elk van de kinderen die u wil toevoegen.

3) De voorinschrijving
Belangrijk: Het betreft hier een kandidatuur. Dit is nog geen definitieve
inschrijving. Elke inschrijving zal door ons bekeken worden en afhankelijk van
de nog vrije plaatsen en het aantal dagen dat u uw kind(eren) heeft
ingeschreven.
Wanneer de inschrijvingen actief zijn (vanaf zaterdag 13 juni 2020) zal u in het
menu bovenaan de knop “inschrijven” vinden. Klik hierop.
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Vervolgens krijgt u een overzicht van alle mogelijke dagen waarop u uw kind
kunt voorinschrijven.

Kies hier voor elk van de dagen dat u uw kind(eren) wenst voor in te schrijven
op “inschrijven”. U zal worden doorgestuurd naar de volgende pagina waar u
vervolgens kan aangeven welke van uw kinderen u wil voorinschrijven.

Om een kandidatuur te stellen klikt u bij het juiste kind op “aanmelden”. Vanaf
dan zal u zien dat er een “status” is bijgekomen bij de naam van het kind.
Initieel is dit “wachten op status”. Later zal dit overgaan naar “bevestigd”, of
“wachtrij”. Wanneer deze status verandert, zal u per e-mail op de hoogte
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gebracht worden. De bevestiging volgt ten laatste op zondag 21 juni.

Ook beschikt u tot 2 weken voor de feitelijke speeldag tot de mogelijkheid om
uw kind terug af te melden. Op deze manier is uw kind niet meer
vooringeschreven. Indien uw inschrijving reeds bevestigd was, wordt deze
bevestiging ook ongedaan gemaakt en kan een ander kind van de wachtlijst uw
plaatsje innemen. Indien u op de wachtlijst stond, zal u uw plaatsje op de
wachtlijst verliezen. Indien u binnen minder dan 2 weken de inschrijving nog
wil annuleren kan u hiervoor een mailtje sturen naar info@belspeelse.be

Samen met u hopen wij er een fantastische zomer van te maken!

Vriendelijke groeten

Team Belspeelse

6

