Instructie voor inplannen van een inhaalles zwemABC
Voor het inplannen van een inhaalles heeft De Warande een speciale portal. In deze portal worden alle
beschikbare inhaalmomenten weergegeven waarvoor u uw zoon/dochter kunt inschrijven. Om dit te doen zijn
er een aantal stappen die u moet doorlopen om deel te kunnen nemen aan deze les. Hiermee helpen we u
graag met behulp van onderstaand stappenplan:

1.

Open de website van Recreatieoord de Warande
via: www.de-warande.nl

2.

Ga met de cursor op zwemABC staan, er verschijnt
een keuzemenu.

3.

Klik op “Plannen inhaalles”.

Om uw zoon of dochter in te schrijven moet u een account
maken op deze portal. Om dit succesvol te doen doorloopt
u de volgende stappen:

4.

Druk op “inloggen”

5.

Bij het inlogvenster kunt u inloggen als u al een
account heeft aangemaakt.

6.

Heeft u deze niet dan kunt u op “Nieuwe gebruiker
aanmaken” drukken.

7.

Vul alle gegevens zo nauwkeurig mogelijk doen. Op
dit e-mailadres ontvangt u een bevestiging of andere
informatie.

LET OP: indien u dit via een mobiel of tablet doet dan moet u
eerst cookies accepteren voordat u de gegevens invult. Doet
u dit niet, dan wordt het account niet aangemaakt. Het
cookievenster zal bij het openen van dit scherm in het rood
bovenaan de pagina staan.

8.

Na het aanmaken van een account zal gelijk de
agenda openen. In de agenda staan lessen gepland,
deze zijn te vinden door een leeg bolletje. Klik op de
dag dat u een inhaalles wil plannen (en er een
bolletje staat)

9.

Eénmaal op de datum gedrukt, krijgt u onder de
agenda een witte balk met het tijdstip, naam van de
les en de capaciteit te zien. Druk op deze witte balk.

Zolang er plaatsen beschikbaar zijn kunt u zich aanmelden
voor deze les. Mocht de inhaalles vol zijn, dan wordt u
automatisch op de wachtlijst gezet. Zodra er plek is krijgt u
direct een e-mail.

10.

Na het drukken op de witte balk opent dit scherm,
waar nogmaal de dag, het tijdstip en de capaciteit te
zien is.

11.

Druk op “+ reservering maken” om uw zoon/dochter
aan te melden voor de inhaalles.

12.

Vul de naam van uw zoon of dochter in, dus NIET
van uzelf. Heeft u dit gedaan dan drukt u nogmaals
op “+ maak reservering”

13.

Na het maken van een reservering krijgt u een
groene balk met reservering toegevoegd. Daarnaast
kijgt u ook een bevestiging via de mail.

14.

Heeft u een les gepland, maar kan uw zoon/dochter
overhoopt toch niet.. Meld hem dan af via het bewerk
Icoon rechts bij uw reservering. Klik vervolgens op
reservering verwijderen. Uw geplande lessen kunt u
snel terugvinden door op “uw reserveringen” te
drukken na het inloggen.

