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ACCOUNT AANMAKEN
Om uw kinderen te kunnen inschrijven, moet u eerst een account aanmaken op onze website.
Om dit te doen gaat u naar www.kwikkwak.be. Vervolgens drukt u rechts vanboven op de gele knop
"aanmelden". Als u dit gedaan heeft ziet u onder de oranje knop "info" "nieuwe gebruiker" staan. Als
u hier op klikt verschijnen er een aantal vakjes die u moet invullen. Bij “Naam” vult u uw eigen naam
in, niet die van uw kind. U mag zelf een paswoord kiezen. Als alle vakjes ingevuld zijn, drukt u op
"aanmaken". Als dit gelukt is kan u zich inschrijven.
Vervolgens drukt u op de rode knop "inschrijven". Onder de knop "info", ziet u dan "Fam. Algemeen"
staan. Als u hier op klikt, verschijnt er een scherm waar u verschillende gegevens moet invullen. Het
is heel belangrijk dat u deze correct invult. Als alles ingevuld is, drukt u op de knop "Opslaan & Email
valideren". Dan verschijnt de vraag om uw e-mailadres te valideren. Om dit te doen opent u de
validatie e-mail die u net gekregen heeft en klikt u op de link die in deze mail staat. Er opent zich een
nieuw scherm dat u vervolgens weer mag sluiten.
Daarna drukt u onder "Fam. Algemeen" op "Kind toevoegen". Ook hier vult u alle gevraagde
gegevens in. Als dit gebeurd is, drukt u op de knop "Opslaan".

INSCHRIJVEN
Vervolgens drukt u onder "Kind toevoegen" op "INSCHRIJVEN". Op het scherm dat dan verschijnt
staan alle weken waarvoor u zich kan inschrijven. Deze kan u aanduiden door op het witte vakje te
klikken. Ten slotte duidt u aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en drukt u op de
knop "Inschrijven". Als alles goed gegaan is, zijn uw kinderen nu ingeschreven.
Hopelijk is het gelukt om uw kinderen in te schrijven. Als dit niet het geval is of als u nog verdere
vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Hopelijk tot binnenkort,

Jolien Huybrechts
Verantwoordelijke contact ouders

