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Stappenplan oudermodule i-school 
 

Ga naar www.i-active.be/login. 

Of klik op de link op www.vorselaar.be op de pagina van kinderclub De Regenboog. 

 

Geef je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in. 

 

 

Klik op login en je komt op het volgende scherm terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-active.be/login
http://www.vorselaar.be/
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Er zijn 3 manieren om opvang te reserveren.  Afhankelijk van wat je precies wil doen is de ene manier 

efficiënter dan de andere.  In het menu links klik je op inschrijvingen. 

 

1. De kalender is handig om te reserveren voor een aantal losse voor- of namiddagen.  Dit kan 

simpelweg door op het item op de dag naar keuze te klikken.  (Uitleg zie punt 1 – Inschrijven 

via kalender). 

2. Je kan voor een periode met vaste dagen kiezen wanneer je in één keer voor een bepaalde 

periode wenst te reserveren.  (Uitleg zie punt 2 – Inschrijven voor een periode met vaste 

dagen) 

3. Tenslotte is er de mogelijkheid om willekeurige reservaties maken in een bepaalde periode.  

Wij raden echter de 2 bovenstaande manieren aan omdat ze eenvoudiger zijn en wij enkel 

voor schoolvakanties en schoolvrije dagen werken met voorinschrijvingen.  Wie dit toch 

wenst uit te testen, kan de handleiding rechts op het scherm volgen. 

 

 

 

Je kan ook via de vierkante knoppen op het scherm werken. 

 

Bekijk welke manier voor jou het beste werkt.  Hieronder geven we uitleg over de verschillende 

mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Inschrijven via Kalender 
Je komt op het tabblad “Kalender” terecht dat eruit ziet als volgt: 

 

▪ Controleer de naam van je kind.   

▪ Wijzig “Alles tonen” in “Opvang (inschrijvingen)” 
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▪ Bij “Alle locaties” kiest u “Kinderclub De Regenboog”. 

 

▪ Kies de maand en, indien nodig het jaar, waarin je opvang wil reserveren of annuleren. 

▪ Klik op de groene knop “Zoeken”. 

Rechts verschijnt telkens een kader met handleiding van het scherm. 
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Je krijgt het volgende scherm = voorbeeld voor november 2016 - herfstvakantie:      

                                          

De gele kaders zijn onze kalendermededelingen.  Zo kan je zien wanneer de kinderclub gesloten is of 

wanneer de inschrijvingen voor een vakantie starten… 

 

Af en toe kan het gebeuren dat je enkel de kadertjes ziet, zonder tekst.  Dan kan je op “refresh” 

klikken. 

 

Om voor een opvangmoment in te schrijven, klik je op de gewenste dag, op het gewenste 

opvangmoment.  Daarna worden de details van het gekozen opvangmoment getoond op een nieuwe 

pagina waar je de uren moet ingeven. Je kan hier ook voor meerdere kinderen van hetzelfde gezin 

dezelfde reservatie maken door de kinderen aan te vinken. 

Indien nodig kan je hier ook nog een opmerking ingeven. 

Om de reservatie te bevestigen, klik je op “Inschrijven” 

 

Zie scherm hieronder.  
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Wanneer je het opvangmoment bevestigt, ziet het resultaat op de kalender er als volgt uit: 

 

 

Het “vinkje” duidt erop dat je kind is ingeschreven op dat moment.  

 

Wil je de opvang annuleren = “inschrijving verwijderen” of je “inschrijving aanpassen”, klik je op dat 

“vinkje”.   
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A. Inschrijving aanpassen 

 

Vb.  Je hebt al opvang nodig vanaf 12u i.p.v. 12u30.  In dat geval pas je het begintijdstip aan. 

Zijn er meerdere kinderen ingeschreven van je gezin op dit artikel?  Dan kan je ze samen aanpassen 

door ze te selecteren. 

Je bevestigt door te klikken op “opslaan”. 

 

Stel dat je al opvang nodig hebt van 8u i.p.v. om 12u30.  In dat geval moet je de “Vakantieopvang 

Voormiddag” aanvinken in de kalender. 

 

B.  Inschrijving verwijderen 

 

 

Het detail van het gekozen artikel verschijnt.  Klik op uitschrijven om de inschrijving te verwijderen. 

 

Op de kalender zie je dat “het vinkje” is verdwenen en dus de inschrijving verwijderd is. 

 

Bij elk scherm staat steeds wat je op dat scherm moet doen. 
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2. Inschrijven via Periode met vaste dagen 
Wil je voor een periode inschrijven volgens een vast stramien, vb. elke dag van een volledige 

week, of elke maandag gedurende de zomervakantie…, dan kan je kiezen voor inschrijven via  

“Periode met vaste dagen”. 

 

 

Je komt dan op het volgende scherm terecht.  

 

 

▪ Vink aan over welk(e) kind(eren) het gaat. 
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▪ Stel de gewenst periode in met behulp van de van – en tot datums, door op het 

kalendericoon te klikken.  Je bepaalt nu enkel de uiterste data.  Op welke dagen zal 

worden ingeschreven, bepaal je zo dadelijk. 

 

 

▪ Kies “Opvang(inschrijvingen)”.   

▪ Kies vervolgens de soort opvang waarvoor je wenst in te schrijven (vb. Middagslapers, 

Vakantieopvang Hele dag, Vakantieopvang Voormiddag, Vakantieopvang Namiddag). 

 

 

 

Bepaal vervolgens de dagen waarop je wenst in te schrijven met behulp van de frequentie.  

Zie scherm hieronder. 

 Dagelijks: inschrijven voor alle dagen waarop het opvangmoment beschikbaar is 

op de kalender. 
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 Wekelijks:  Inschrijven voor alle geselecteerde weekdagen (bijv. enkel maandag 

en dinsdag). 

 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. 

 

Nadien kan je de uren ingeven.  Vb. Periode herfstvakantie: dagelijks van 9u – 17u. 

 

 
 

Om te bevestigen, klik je op de groene knop “Inschrijven”. 
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Als je klikt op inschrijven, krijg je onderaan bij “Resultaat” een rapportje over je 

gereserveerde opvang.   

 

 

Kijk dit goed na, want dat is de opvang die je hebt vastgelegd.   

Ontdek je een fout in het resultatenscherm dan kan je dat opvangmoment annuleren of 

wijzigen bij: 

 

 “Inschrijvingen”  - “Kalender” of door te klikken op de vierkante knop, zoals 

beschreven bij punt 1. 

 “Uitschrijven” in het menu, zoals hier verder onder punt 3 beschreven. 

 

 

 

3.  Gereserveerde opvang annuleren 
 

Om gereserveerde opvang te annuleren kan je via het menu gaan en voor “Uitschrijven” kiezen.  Je 

hebt hier 2 opties 

1. Via kalender (één per dag)  -  zie uitleg punt 1. 

2. Periode 
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Uitschrijven voor een Periode 

Klik bij “Uitschrijven “ op “Periode” en je komt op het volgende scherm.  Dit kan je vb. doen als je een 

ganse week opvang of enkele dagen na elkaar opvang wenst te annuleren.  Je komt nu op het 

volgende scherm.   

 

 

▪ Kijk na voor welk(e) kind(eren) je wenst te annuleren.   

▪ Bij van en tot kan je de data kiezen van de periode dat je wil annuleren door op het 

kalendericoon te klikken. 

▪ Vink “Opvang(inschrijvingen)” aan.   

▪ Kies vervolgens de soort opvang waarvoor je wenst te annuleren (vb. Middagslapers, 

Vakantieopvang Hele dag, Vakantieopvang Voormiddag, Vakantieopvang Namiddag). 

▪ Klik op de rode knop “Uitschrijven”. 
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Bovenaan verschijnt enkele seconden een groen kader, waarop je ziet dat de informatie succesvol 

verwijderd werd.  

 

Wil je toch graag nog eens extra controleren dat je kind effectief is uitgeschreven?  Kan je dat mooi 

zien op de kalender.  Er staan geen vinkjes meer daar.  (Zie uitleg punt 1). 

Ben je te laat om te annuleren, betaal  je een annuleringskost.  Annuleer je niet en kom je niet 

opdagen, betaal je de dagprijs. 

Eén keer per schooljaar krijg je ook een joker per kind die je kan inzetten voor een bepaalde extra 

kost. 

 

Je zoekt je inschrijving terug op via kalender of uitschrijven (zie uitleg hierboven). 

In bovenstaand voorbeeld wil je de opvang annuleren op woensdagvoormiddag 2/11/2016. 

Je klikt op het “vinkje”.  En kiest de optie “inschrijving verwijderen”.  Zo kom je op het volgende 

scherm. 
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Je klikt op de rode knop “Uitschrijven”.  Het “vinkje” in de kalender verdwijnt. 

Wanneer dit de eerste keer is dat je een extra kost hebt in dat schooljaar, zal je joker automatisch 

ingezet worden.   

 

Wanneer je een officieel attest hebt vb. doktersbriefje, attest werkgever… bezorg je dat voor de 3de 

van de volgende maand aan onze dienst.  Enkel dan kunnen we de ingezette joker recupereren of de 

annuleringskost ongedaan maken. 

 

We wensen je veel succes!  Als je vragen hebt, laat het ons zeker weten. 


