Buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnestje, Eindhoutdorp 16, 2430 Laakdal
014/866215 info@bko.laakdal.be

Stappenplan Oudermodule I-school

Ga naar: www.i-school.be/login
Geef je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in.
Kies: KALENDER !!!!

1. Een enkele inschrijving ( 1 dag of een paar dagen)
Je krijgt volgend scherm:
- Om voor één opvangmoment ( of enkele dagen ) in te schrijven, klik je op de
gewenste dag(en), op het gewenste opvangmoment

-

Vul het begin- of eindtijdstip in ( afhankelijk van het gekozen opvangmoment)

-

Eindig met “opslaan” aan te klikken

-

Herhaal dit voor de volgende gewenste opvangmomenten

2. Inschrijven volgens een vast patroon
Je krijgt volgend scherm:

-

-

In de blauwe balk (links van het scherm) vind je, naast het woord “inschrijvingen”
een witte pijl; Als je hierop klikt schuift er een lijstje uit waarin je kan kiezen
tussen:
Via kalender (één per één)
Periode met vaste dagen
Willekeurig
Kies: periode met vaste dagen

Je krijgt volgend scherm:

-

Stel de gewenste periode in
Kies het gewenste opvangmoment ( standaard staat voorschoolse opvang op het
scherm)
Als je op het pijltje naast “voorschoolse opvang” klikt verschijnt een lijst met alle
soorten opvangmomenten ( voorschoolse opvang, naschoolse opvang,
woensdagmiddag,…..)
- Klik op het pijltje “Dagelijks” . Er verschijnt een lijstje met
-dagelijks : inschrijven voor alle dagen in de geselecteerde periode
-wekelijks: inschrijven voor bepaalde dagen in de geselecteerde periode ( bv alle
dinsdagen en donderdagen gedurende de ganse periode)
-Tweewekelijks: Om de andere week inschrijven. Kies de beginweek en de
inschrijving wordt vanaf die week een week wel en vervolgens een week niet
uitgevoerd enzovoort.( bij ploegensysteem)
- Locatie ( staat normaal gezien standaard ingevuld)
Voor het kort toezicht in Vorst-Meerlaar: kies school vorst-meerlaar
- Begin- of eindtijdstip invullen
- Inschrijven aanklikken( groene knop)

GOUDEN TIP !!! Indien je alles hebt ingevuld, controleer je best de kalender of
alles wel in orde is !!!!! ( in de linkse blauwe balk kalender aanklikken)
In elk opvangmoment dat ingeschreven werd, staat nu een blaadje met een groen
vinkje en een prullenbak. ( zie foto hieronder)
3. Annuleren

klik op de prullenbak op het moment dat je wil annuleren

Bevestig de annulering door op de rode knop “ uitschrijven” te klikken .

