Handleiding Registratie/Beheer Gimme
1. Gimme?
Gimme is een online berichtensysteem dat de school toelaat om snel en
zonder papier boodschappen tot bij de ouders te brengen.
2. Hoe
aanmelden?

Surf naar http://www.vlekgrembergen.be en klik in de menubalk bovenaan
op Gimme.

U komt op Gimme terecht, waar u bovenaan rechts op Aanmelden kunt
klikken.
Vul uw emailadres en wachtwoord in, en klik op aanmelden.

! Beschikt u nog niet over de nodige gebruikersnaam en wachtwoord? Lees
dan verder bij stap 3

3. Waarom
registreren?

Om de berichten van VLEK Grembergen te kunnen ontvangen moet uw
emailadres eerst geregistreerd worden bij Gimme.

A. Zat uw
Indien uw kind(eren) vorig jaar reeds op onze school zat(en), is uw
kind vorig jaar emailadres normaal gezien al geregistreerd op Gimme.
al op onze
U maakte vorig jaar zelf een wachtwoord aan om in te loggen op Gimme.
school?
! Indien dit niet het geval is, vraagt u een Gimmeinvulformulier aan de
juf/meester van uw kind
B. Is uw kind
nieuw op
onze school?

De juf/meester van uw kind zal u een Gimmeinvulformulier bezorgen.
Uw emailadres wordt geregistreerd in de juiste klas.
Vervolgens krijgt u een email waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken.

4. U kent uw
wachtwoord
niet meer?

Ga naar de aanmeldpagina van Gimme (zie stap 2) en klik onderaan op de
link Wachtwoord vergeten?
U komt in een nieuw scherm terecht waarbij je je emailadres kunt opgeven
waar vervolgens een nieuw wachtwoord naartoe wordt gestuurd.
Met dit nieuwe wachtwoord kunt u aanmelden.

5. U wenst de Eens u ingelogd bent, vindt u rechts bovenaan de Kanaalkiezer.
nieuwe klas
1. Vink eerst de klas van vorig jaar af (u ziet stop verschijnen wanneer
van uw kind te
u er wil op klikken).
selecteren?
2. Vervolgens vinkt u de nieuwe gewenste klas aan. U ziet dat de knop
oranje wordt. De juf/meester van de klas zal uw aanvraag
goedkeuren.
3. Eens de knop groen is ontvangt u de berichten uit de nieuwe klas
van uw kind!

6. Hoe
ontvangt u
berichten van
VLEK
Grembergen?

Als de school u een bericht stuurt, krijgt u daar vanaf nu een email van op
het emailadres dat u heeft doorgegeven.

7. Vragen of
problemen?

Stel uw vragen gerust aan de meester/juf van uw kind, of aan een van de
ICTwerkgroepleden.

In de email staat een doorkliklink. Deze link brengt u meteen bij het
bericht.

