
Dit stappenplan toont:
• hoe je (eenmalig) een login aanmaakt bij je eerste 

reservatie
• hoe je je login aan de school (of scholen) kan koppelen 

waar je werkt 

Handig weetje: met deze login kan je reserveren bij De Voelsprieterij, maar ook 
bij onze collega’s in BC De Blankaart (Woumen), PRNC De Gavers (Harelbeke), 
BC De Palingbeek (Zillebeke), BC Bulskampveld (Beernem), BC Duinpanne (De 
Panne) en Atlantikwall Raversyde (Oostende).

Bij je eerste reservatie krijg je een gelijkaardig 
beeld als hieronder.

Klik op ‘ Aanmelden ‘



Klik op ‘ Registreer ‘

Vul de nodige gegevens in en kies 
vervolgens een persoonlijk wachtwoord.

Extra info: de gegevens die je hier invult zijn persoonlijk en niet schoolgebonden. Bij een 
schoolverandering of tewerkstelling in meerdere scholen blijven deze gegevens behouden. 
Deze login kan je dus evenzeer persoonlijk gebruiken voor het reserveren van bv. 
gezinstickets voor een evenement van het Stadlanschap West-Vlaamse hart (of in De 
Blankaart, De Palingbeek, De Gavers, Bulskampveld, Duinpanne of Raversyde)



Om een activiteit voor je klas te 
reserveren, klik op:
‘ Registreer als organisatie of school ‘

Zoek jouw school door in deze balk 
het adres in te tikken.

Extra tip: heeft je school 2 vestigingen, kies dan 
hier voor het adres naar waar de factuur mag 
worden verstuurd.



Onder de ingevulde balk verschijnen 
één of meerdere scholen. Klik op de 
schoolgegevens die passen.

Extra tip: net zoals in het voorbeeld hieronder staat je school soms 
2 of meerdere keren in de oplijsting. Klik dan op de eerste correcte 
gegevensbeschrijving.

Klik op  ‘ Registratie Bevestigen ‘



Controleer je gegevens en pas 
eventueel nog verder aan…

Rechts bovenaan zal je (telkens je ingelogd bent) deze 
2 vakken opmerken:

Voornaam Naam  

Klik hier om
• je persoonlijke gegevens te controleren
• je persoonlijke gegevens eventueel te wijzigen
• jezelf nog aan een 2de of 3de school te linken 
• jezelf aan een andere organisatie of vereniging te linken

(bv. jeugdbeweging, oudercomité, …) 
Vergeet niet om elke wijziging op te slaan.

Voor je reserveert, klik je hier om de school (organisatie of 
vereniging) te kiezen waarvoor je deze activiteit wil boeken.
Dit is dus enkel nodig als je login gelinkt is aan meerdere
scholen (organisaties of verenigingen).
Vergeet niet om elke wijziging op te slaan.


