Stappenplan online inschrijvingen
stap 1: maak een account aan op https://mijnacademie.be/sabkzottegem
•
•

je maakt één account aan per adres.

de accounthouder is meerderjarig, dus dat kan de leerling zelf zijn of ouder/voogd van een
minderjarige leerling.

stap 2: leerlingen toevoegen aan je account
•

de accounthouder voegt de leerlingen die hij wil inschrijven één voor één toe. Voor een leerling die
dit schooljaar les volgde aan de academie zal je het token moeten toevoegen.

•
•
•

dit token verkrijg je door te klikken op “Ik heb geen token...”

kies het e-mailadres naar waar het token moet gestuurd worden. Klik op Token versturen.

ga naar de inbox van uw opgegeven mailadres en open de mail van mijnacademie.be. Hierin vind je
je persoonlijke code/token.

•
•
•

vul het token in en klik op ‘volgende’. De leerling is nu toegevoegd aan uw Mijn Academie-account.
links zie je de naam van de leerling, klik op de naam.

nu kan je starten met de inschrijving van de leerling.

stap 3: vervolledig de fiches van elke leerling die je aanmaakte in jouw account
•
•

bevestig de gestelde vragen betreffende het Academiereglement, APP en GDPR..

als alle vragenblokken groen zijn gekleurd, ben je klaar om de inschrijving te starten.

stap 4: de inschrijving
•

voor elke leerling van de academie die dit schooljaar les volgde aan de academie is een voorstel
van inschrijving klaar gezet. je bevestigt het voorstel en maakt – indien nodig – een klaskeuze.

•

Indien de les op verschillende vestigingsplaatsen wordt gegeven, kan je je keuze van de lesplaats
eventueel veranderen.

•
•
•
•

Klopt je voorstel niet of wil je dit aanpassen? Neem dan contact op met het secretariaat.
je kunt inschrijven tot 30 september. Een aanvulling van jouw inschrijving kan later.
na de inschrijving kan je de betaling uitvoeren.

heb je een verminderingsattest op het ogenblik van inschrijven dan kan je een scan uploaden

tijdens het inschrijven. Neem contact op met het secretariaat en na goedkeuring van het attest

wordt het bedrag aangepast en kan je online betalen (de termijn voor online betalingen is 7 dagen).
•

heb je nog geen verminderingsattest op het ogenblik van inschrijven dan betaal je het volledige

bedrag. Nadat je het attest aan het secretariaat hebt bezorgd (en werd goedgekeurd) wordt het
verschil terugbetaald.
•

de voorwaarden voor de verminderingsattesten worden vermeld bij de inschrijving en vindt u ook
terug op deze pagina.

Zodra de betaling is uitgevoerd, ben je definitief ingeschreven.
Bij problemen: neem contact op met het secretariaat: 09 364 64 82 of secretariaat@sabkzottegem.be.

