Hoe kan een LEERLING online inschrijven?
1. Ga naar de website www.sportnaschool.be
Deze ziet er zo uit:

2. Een leerling kan hier inschrijven. Als de gegevens zijn ingevuld dan klikt
de leerling op ‘verder’.

3. De leerling krijgt een bevestiging van inschrijving via mail.
Voorbeeld mail:

4. De leerling betaalt via een overschrijving met de gestructureerde
boodschap naar rekeningnummer BE47 0962 1082 5780. Pas als men
betaald heeft kan ik de SNS- pas aanmaken.
Hou rekening dat er enkele dagen verwerkingstijd nodig is bij de
banken.
De pas wordt geleverd op het secretariaat van de school.

Hoe kan een LEERKRACHT online inschrijven?
1. Ga naar de website www.sportnaschool.be.
Deze ziet er zo uit:

2. Een leerkracht kan hier inschrijven. Als de coördinaten zijn ingevuld dan
klikt de leerkracht op verder.

3. De leerkracht krijgt een bevestiging van inschrijving via mail.
Voorbeeld mail:

4. De leerkracht krijgt een mail maar hoeft niet vooraf te betalen. Eind
december en eind mei stuur ik een gegroepeerde kostennota door
naar de directie van jullie school.
5. De SNS-pas(sen) breng ik naar het secretariaat van jullie school.

Hoe kan je inschrijven indien de leerling of leerkracht NIET ONLINE kan
inschrijven?
1. Breng mij op de hoogte wanneer jullie inschrijvingen ontvangen
door te mailen naar nicolas.stael@sportnaschool.be of 0474 233
166
2. Het gaat sneller als je volgende gegevens er ook al bijvoegt:
 School:
 Gemeente waar de school gelegen is:
Gegevens leerling:
 Naam:
 Voornaam:
 E-mail:
 Telefoon of gsm (van leerling of ouder):
 Geboortedatum:
 Woonplaats:
 Klas:
 Studierichting:
 Geslacht:
 Ben je lid van een sportclub:
 Zo ja, welke sportclub?
 Dit is de eerste SNS-pas die ik koop?
De leerling koopt een SNS-pas voor:





Periode 1 + 2:
Periode 1: (oktober – januari):
Periode 2: (februari – mei):
Uitpasnummer:

€45
€30
€30

3. Wist je dat je een foto kan nemen en mij deze doorsturen?
Dan beschik ik over de nodige gegevens en is dit voor jou een
kleinere moeite dan stap 2 …

4. Ik kom het geld ophalen op jouw school en breng tevens de pas
naar het secretariaat van jouw school.

ALVAST BEDANKT OM SPORT NA SCHOOL TE STEUNEN EN TE PROMOTEN!
Laat niet na mij te contacteren bij vragen, opmerkingen of suggesties.

Sportieve groeten,

