Aan de leerlingen, aan de ouders,
Hieronder vindt u de instructies om alvast een account aan te maken. Het eigenlijke
inschrijven kan echter pas vanaf maandag 24 augustus, 9u. En dat voor 30 september 2020,
24/24u, 7 dagen op 7. Tegelijk hopen we dat we vanaf eind augustus ook diegenen die niet
over een computer of internet beschikken op het secretariaat persoonlijk op weg kunnen
helpen.
HOE ONLINE INSCHRIJVEN?
Maak een account aan op mijnacademie.be:
• Ga naar mijnacademie.be; op deze pagina tik je ‘Deinze’ in en zoek je naar ‘KADE
Beeldende Kunsten’
• Selecteer ‘Klik hier om jouw account nu te maken’
• Geef je voornaam, naam en e-mailadres in en bepaal je wachtwoord.
• Lees de algemene voorwaarden en ga akkoord om verder te gaan.
• Je ontvangt vervolgens een e-mail waarin je je e-mailadres dient te bevestigen (let
op: controleer ook je spam-folder wanneer je deze e-mail niet zou zien).
• Nu kan je je aanmelden met je e-mailadres en wachtwoord.
Voeg een leerling toe:
• Meld je aan op mijnacademie.be
• De eerste keer dat je je aanmeldt krijg je informatie over werking en privacy. Lees dit
aandachtig en ga akkoord om verder te gaan.
• Je ziet vervolgens twee tabbladen: ‘Start’ en ‘Over ons’. Op het tabblad ‘Over ons’
kan je het academiereglement en ons artistiek-pedagogisch project raadplegen. Op
het tabblad ‘Start’ kan je de leerling(en) van jouw account registreren en raadplegen.
• Vul de gevraagde gegevens in.
• Vul een token in. Dit is een beveiligingscode van 8 cijfers. Als je geen token hebt, klik
dan op ‘Ik heb geen token’; je krijgt dan een code toegestuurd via e-mail. Klik daarna
op ‘token versturen’.
• Je kan andere gezinsleden toevoegen via ‘ja, ik wil nog een leerling toevoegen’;
indien niet, dan klik je op ‘nee, ik ben klaar’.
Voorbereiding van de inschrijving:
• Kies in je account de leerling die je wil zien en controleer de gegevens.
• Bekijk het academiereglement en het artistiek-pedagogisch project en geef aan of
beeldmateriaal mag gebruikt worden. Klik op bevestigen.
Alles is nu klaar om vanaf 24 augustus in te schrijven!
Hoe schrijf je in?
• Log in met je account op mijnacademie.be
• Kies de leerling die je wil inschrijven.
• Kies het domein waarvoor je wil inschrijven (beeldende kunsten).
• Kies het atelier en het lesmoment van je voorkeur.
• Klik op bevestigen.
• Ga daarna naar “nu betalen”. Dit kan enkel met bancontact. De inschrijving is pas
definitief na betaling voor 30 september 2020

