Handleiding online inschrijven De Academie Londerzeel
https://www.mijnacademie.be/academielonderzeel/
Stap 1: Maak een nieuwe account aan (voor iedereen)
Stap 2: Meld je aan met je nieuwe inloggegevens

Stap 3: Kies een leerling die je wil herinschrijven of voeg in de linkerkolom een
nieuwe leerling toe aan je account (1 gezinsaccount per adres).

Zie je de gezinsleden die al les volgen niet verschijnen? Dan komt het ingegeven
adres bij de aanmaak van je account waarschijnlijk niet overeen met het adres in
onze computer. Neem gerust even contact op (O52/30.08.94).

Stap 4: Contactgegevens controleren

Druk op + om contactgegevens toe te voegen.

Vink aan als je onze nieuwsbrief wil ontvangen (1). Vink aan om op dit nummer
SMS’en te ontvangen bij afwezigheid van leerkrachten (2). Klik op bevestigen (3).
Voeg gerust meerdere telefoonnummers en e-mailadressen toe.

Stap 5: Ga akkoord met het APP en academiereglement + kies of je het gebruik
van beeldmateriaal toestaat.

Stap 6: Kies een domein: muziek, woord, dans of domeinoverschrijdende initiatie
(Praten & Kwaken).

Stap 7: Kies voor elk vak een lesgroep (waar nog plaats is).

Stap 8:
Nadat je voor elk vak 1 lesgroep hebt aangeduid, klik je op bevestigen.

Stap 9: Klik op ‘nu betalen’. Online betalen kan met Bancontact. De inschrijving is
slechts geldig wanneer de betaling werd uitgevoerd (je hebt er enkele uren de tijd
voor).

Korting voor tweede cursus, leeftijd, ingeschreven familielid?
Hier wordt automatisch rekening mee gehouden.
Opgelet: Kortingen met attest (bv. werkloosheidsattest) vraag je aan via mail
op secretariaat@academie.londerzeel.be. Je schrijft je in voor de gewenste
opleiding en betaalt het volledige tarief. Van zodra je attesten zijn goedgekeurd,
wordt het teveel betaalde bedrag terug overgemaakt.

Huurinstrument: Indien je een huurinstrument hebt, verschijnt er automatisch €40
in je betalingsoverzicht. Wanneer je dit betaalt, wordt je huurcontract van dat
instrument automatisch verlengd tot 30 juni 2021. Wanneer je het instrument wenst
in te leveren, dan hoef je uiteraard deze €40 niet te betalen. Er zal dan een saldo
van €40 blijven openstaan. Dit bedrag verwijderen we wanneer we het instrument
in ontvangst hebben genomen. Gezien de coronaperiode, verzoeken wij jou om
het instrument binnen te brengen tussen dinsdag 25 augustus en maandag 31
augustus 2020. De inschrijvingsmomenten vind je op onze website.
Opgelet: Artikel 52 van het academiereglement is wel nog steeds van toepassing:
“De leerlingen van de tweede graad hebben steeds voorrang op het huren van een
instrument. Indien er nog instrumenten beschikbaar zijn, kunnen leerlingen van de
derde en de vierde graad mits toelating van de directeur een instrument ontlenen.
Wanneer de vraag naar een bepaald instrument groter is dan het aanbod, krijgen
de nieuwste leerlingen voorrang.”
Stap 10: Je ontvangt een bevestigingsmail.
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