ONLINE INSCHRIJVEN
MULTIMOVE
Ga naar ‘reservaties.waarschoot.be’ of
‘www.waarschoot.be/reservaties’
1) Maak een account aan:
a. Klik op de homepagina rechts bovenaan
op ‘registreren’ (naast inloggen).
b. Kies voor ‘een familie registreren’
c. Eerst moet je een hoofdcontactpersoon
opgeven.
d. Na het registreren van de hoofdcontactpersoon krijg je een e-mail met jouw logingegevens. Deze gegevens moet je bevestigen
door op de link in de mail te klikken. Let op:
het kan zijn dat deze mail in je spam terecht
komt!
2) Voeg gezinsleden toe aan jouw account:
Ga naar ‘Mijn profiel’  ‘inschrijvingen’
 ‘gezinsleden’. Kies voor ‘gezinslid toevoegen’.
3) Schrijf gezinsleden in voor een activiteit:
a. Ga naar ‘Inschrijven’. Kies het gezinslid dat
aan MULTIMOVE zal deelnemen + klik op
‘volgende’.
b. Je krijgt een overzicht van alle activiteiten
waar dit gezinslid aan kan deelnemen. Vink
de activiteit multimove 3e t.e.m. 6e leerjaar
‘schooljaar’ of ‘1e trimester’ aan + klik op
‘volgende’.
c. Hier krijg je een overzicht van de gekozen
activiteit en kan je controleren als alles klopt.
Hier kan je ook kiezen om nog een activiteit
toe te voegen (bijvb. sportdag, sportkamp)
of om de gekozen inschrijving te bevestigen.
Ook heeft u nog de optie om de inschrijving
te annuleren.
d. .Als u gekozen hebt voor ‘Bevestig inschrijving’ kunt u uw factuur hier downloaden.
Enkel als u deze pagina te zien krijgt is uw
kind ingeschreven. Ook krijgt u er een e-mail
bovenop met in de bijlage diezelfde factuur.

4) Als u zelf wenst te controleren als de
inschrijving gelukt is kan dit bij:
‘Mijn profiel’  ‘Inschrijvingen’ 
‘gezinsleden’  ‘naam gezinslid’
‘inschrijvingen’.
Hier ziet u alle activiteiten waar het
gezinslid voor ingeschreven is. Bij twijfel
mag u ook altijd de sportdienst contacteren.
Factuur: De betaling dient te gebeuren via overschrijving binnen de 14
dagen na inschrijving, en ten laatste
voor de aanvang van de 1 e les. Respecteer de insc hrijvingsperiodes. Er
wordt een inschrijvingsstop ingelast. De
volgorde van inschrijvingsdata wordt
dan gerespecteerd. Maximum aantal
leerlingen per leeftijdsgroep = 20.
Hulp nodig?
Uiteraard blijft de sportdienst steeds ter
beschikking voor vragen, hulp en assistentie.

SPORTDIENST WAARSCHOOT
SPORTSTRAAT 3
9950 WAARSCHOOT
Telefoon: 09 250 59 35
Fax: 09 250 59 56
E-mail: sportdienst@waarschoot.be
Website: www.waarschoot.be

Openingsuren sportdienst:
maandag t.e.m. vrijdag:
9.00u-12.00u en 14.00u-17.00u
met uitzondering :
op dinsdag van 16.00u-18.30u
op woensdagvoormiddag en
vrijdagnamiddag zijn we gesloten

VAN HET 3E  6E LEERJAAR
een naschools
wekelijks
leuk uurtje sport

MULTIMOVE
Doe je graag aan sport in een ongedwongen sfeer ?
Dan is MULTIMOVE wat je zoekt: jullie kunnen zich
een uurtje per week volledig uitleven, al je energie
kwijtspelen en samen met jouw leeftijdsgenootjes een
superleuke tijd beleven !
Elke week leer je ongelooflijk veel bij door het grote
aanbod aan sport-en spelvormen, aangepast aan
jouw leeftijd. Hier leer je ook omgaan met winnen en
verliezen. Sporten en bewegen is gewoon superleuk
en spelplezier staat elke week centraal.
WAAR EN WANNEER
Multimove voor de kinderen van het 3e t.e.m. 6e leerjaar gaat door in de sporthal van Waarschoot, en dit
telkens op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur.
Het multimoven start vanaf dinsdag 2 oktober 2018
en eindigt op dinsdag 18 juni. Je kan kiezen om per
schooljaar of om per trimester in te schrijven.

DATA
Trimester 1
oktober		
november
december
Trimester 2
januari		
februari		
maart		
Trimester 3
april		
mei		
juni		

2-9-16-23
6-13-20-27
4-11-18
8-15-22-29
5-12-19-26
12-19-26
2-23-30
2-7-14-21-28
4-11-18

De lessen gaan wekelijks door.
Tijdens de schoolvakantie,
vrije dagen van de school De Lieve
en feestdagen gaat de multimove
niet door.

INSCHRIJVINGSPERIODE
vanaf maandag 10 september t.e.m. vrijdag 28 september
2018.
INSCHRIJVINGSSTOP
De inschrijvingen worden genoteerd volgens inschrijvingsdatum. Maximum aantal kinderen: 20
DEELNAMEPRIJS
Volledig schooljaar € 60		
Per trimester		
TRIM. 1 € 30 TRIM. 2 €30 TRIM.3 €30
Sportverzekering inbegrepen (incl. verplaatsing van en
naar de sporthal)
De kinderen krijgen een gratis T-shirt van de sportdienst.
BENODIGDHEDEN
De deelnemers brengen steeds sportieve kledij mee en
turnpantoffeltjes met witte zolen. Een drankje mag meegebracht worden. Het nodige sportmateriaal wordt door de
sportdienst ter beschikking gesteld.
VEILIG VAN SCHOOL NAAR DE SPORTHAL
De kinderen van het 3e leerjaar t.e.m. het 6e leerjaar kunnen:
 gebracht en afgehaald worden door een medewerker
van Domino (mits inschrijving bij Domino en na schriftelijke
afspraak)
 zelfstandig naar de sporthal komen en naar huis gaan
 gebracht en opgehaald worden door de ouders

