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Handleiding ouders:  

aanmaken ouderaccount vzw BKO Knipoog 

 

Beste ouders, 

Vanaf 1 januari 2021 kunnen reservaties voor zowel de voor- als naschoolse opvang, schoolvrije 

dagen als vakantiedagen voor vzw Knipoog enkel nog via de volgende link: 

https://wortegem-petegem.i-active.be 

 

De termijnen voor inschrijvingen blijven onveranderd nl.: 

Ten laatste 72u op voorhand voor voor-  en naschoolse opvang en woensdagnamiddag voor 14u 

Ten laatste 14 kalenderdagen op voorhand voor schoolvrije dagen, vakantiedagen 

woensdagnamiddagen na 14u 

Indien de termijnen overschreden worden, zal een online-inschrijving niet mogelijk zijn en zal u per 

mail contact moeten opnemen met info@vzw-knipoog.be . De administratie zal kijken of we dan nog 

aan uw vraag tegemoet kunnen komen. We vragen om hier echter in uiterste nood gebruik van te 

maken. 

 

Aanmaken ouderaccount 

 

Als u, als ouder, de eerste maal naar bovenstaande link surft, zal u zich eerst moeten registreren. 

Doe dit zo snel mogelijk want we moeten jullie dossier nog goedkeuren voor jullie effectief kunnen 

reserveren. 

 

 

https://wortegem-petegem.i-active.be/
mailto:info@vzw-knipoog.be
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U vinkt vzw BKO Knipoog aan. Later zal u ook voor de speelpleinwerking en de sportactiviteiten van 

de gemeente Wortegem-Petegem via deze zelfde link kunnen inschrijven. 

Hierna gaat u naar stap 1. 

Stap 1: Gegevens verantwoordelijke-ouder 

Hier hebt u 2 keuzes:  

- U vult alles manueel aan waar een sterretje bij staat, 2 extra telefoonnummer zijn verplicht. 

Uw rijksregisternummer is verplicht in te vullen en kan u vinden op de achterzijde van uw 

identiteitskaart. Enkel als u de niet-Belgische nationaliteit hebt, valt dit weg. 

OF 

- U leest uw e-ID (elektronische identiteitskaart) uit met een geïnstalleerde kaartlezer en vult 

de nog ontbrekende velden met een sterretje manueel aan. 

Na dat u alles hebt ingevuld, drukt u op “opslaan”. 

 

 

Na het invullen gaat u naar stap 2 waar u uw kind kan toevoegen. 

 

Stap 2: Gegevens kind 

- Hier kan u ook kiezen om de gegevens van het kind manueel in te vullen of de kids-id van jullie kind 

in te lezen via de kaartlezer. 

 - Opnieuw zijn de velden met een sterretje verplicht in te vullen. 

- Naast enkele persoonsgegevens hebben we zeker de schoolgegevens en de medische info nodig. 
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- Probeer hier zeker alle nuttige zaken rond uw kind te noteren :zoals vb. zindelijkheid, allergieën, 

inentingen,… . Ook bijzonderheden over gedrag en/of persoonlijkheid zijn hier zeker op hun plaats. 

 

 

 

Na het invullen drukt u op : OPSLAAN. 

Hierna komt u in het volgende vervolgscherm: 
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Op dit scherm vragen we u om: 

- de andere ouder in te vullen (indien van toepassing) 

- andere kinderen van het gezin aan te vullen 

- Graag de afhaalpersonen in te vullen 

- de huisarts toe te voegen 

U doet dit door op de paarse knoppen met het plusje drukken en de gevraagde gegevens in te vullen. 

Indien meerdere kinderen en afhaalpersonen drukt u gewoon verschillende keren op het plusje. 

Vergeet niet telkens op te slaan! 

Geef zeker ook telefoonnummers van afhaalpersonen, contactpersonen en huisarts in! 

Dit zijn geen verplichte velden maar kan voor Knipoog in nood een zeer grote hulp zijn. 

 

 

TIP: indien u wenst dat uw kind zeker niet wordt afgehaald of meegegeven met iemand 

kan u dit ook bij de afhaalpersonen noteren. U duidt dan  “NIET meegeven met”  aan bij de 

afhaalpersonen en vult de gegevens in. 

 

 

 

 

Indien alles ingevuld, drukt u op “REGISTREREN”.  

Indien u verdergaat, kan u zelf een paswoord kiezen. Dit zal U nodig hebben iedere keer als u inlogt.  

Het paswoord dient te bestaan uit 7 tekens. Om het veiliger te maken, kan u best een grote letter, 

een cijfer en een teken gebruiken. 



5 
 

U komt automatisch op het inschrijvingsscherm maar! 

PAS OP! U kan nu nog NIET reserveren. Hiervoor dient vzw BKO Knipoog eerst uw account goed te 

keuren. Indien dit OK is, kan u reserveren. Hierover meer in de volgende handleiding. 

 

Handleiding ouders:  

Reserveren opvang vzw BKO Knipoog 

https://wortegem-petegem.i-active.be 

 

Stap 1 : inloggen 

Indien u naar de bovenstaande link gaat, dient u zich eerst in te loggen met uw gebruikersnaam (7 

cijfers)en uw zelfgekozen paswoord. 

U komt dan in het volgende startscherm: 

 

 

 

Via het startscherm kan u: 

 

-Reserveren via de kalender 

-Een overzicht van al de door u gemaakte reservaties raadplegen 

-Uw afrekeningen raadplegen 

-Uw eigen gegevens aanpassen en evt. uw paswoord wijzigen. 

https://wortegem-petegem.i-active.be/
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We overlopen de verschillende modaliteiten: 

1) Kalender 

Via de kalender kan u uw kinderen gaan inschrijven. 

Bovenaan ziet u de naam van 1 kind staan, met het pijltje ernaast kan u naar een ander kind gaan. 

idem voor de manier van inschrijven, naast “inschrijven via kalender” kan u via het pijltje naar andere 

manieren van inschrijven gaan: 

- U kan inschrijven door eenvoudig op de kalender op de gevraagde dag te drukken op het 

juiste item vb voorschoolse opvang, woensdagnamiddagopvang,….  

In het volgende scherm kan u dan meerdere kinderen aanduiden. het aangeven van een begin- of 

einduur is verplicht om verder te kunnen; u kan ook steeds opmerkingen vermelden vb. Graag een 

dutje, uur is nog niet zeker,… . 

 Deze manier is de eenvoudigste en meest aan te bevelen manier om in te schrijven. 

- U kan willekeurig inschrijven: hier kiest u zelf een datum of periode en uur in, waarna u een 

overzicht krijgt waarvoor u kan inschrijven. U dient dan in het overzicht op het plusje te 

drukken als u uw kind effectief wil inschrijven. 

 

- Inschrijven via een periode:  Via deze optie kan u in één beweging voor een langere periode 

op vaste momenten inschrijven. 

 

- Via dezelfde methode kan je ook uitschrijven voor een langere periode. 

 

2) Reservaties 

Hier kan u zien welke reservaties u reeds gemaakt heeft en kan u evt. wijzigingen of annulaties 

aanbrengen. Pas op dit kan enkel binnen de vastgelegde termijnen (72u of 14 kalenderdagen op 

voorhand afh. van het geval) 

3) Financieel 

U krijgt een overzicht van de verschillende afrekeningen. Hier kan u ook de fiscale attesten en 

mutualiteitsattesten terugvinden. 

4) Eigen gegevens 

Hier kan u ten allen tijde uw eigen gegevens aanpassen vb: een extra kind toevoegen, een nieuwe 

afhaal- of contactpersoon, nieuw mailadres,… . 

U kan ook uw wachtwoord opnieuw instellen 

 

Indien u dit wenst, kan u de inschrijvingen ook via de app doen. U installeert dan de app op uw 

telefoon. Meer info vindt u ook op jouw homepage.                     
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We hopen u met deze handleiding reeds wat wegwijs te maken in deze nieuwe manier van 

werken. Via de help-knop rechts bovenaan kan u steeds extra uitleg krijgen. 

We begrijpen dat het zeker niet evident is, daarom bent u steeds welkom met vragen en/of 

opmerkingen via info@vzw-knipoog.be. Ook telefonisch kunnen wij u steeds proberen bij te staan: 

056/75.85.25 (voor het bureel kiest U steeds optie 1 Wortegem) 

 


