Aan alle leerlingen en ouders van de
Kunstenacademie Diksmuide
Clemens non Papa
Beste leerlingen en ouders,
Vanaf 1 juni kan je online (her)inschrijven aan onze academie.
Onze proefinschrijving verliep vlekkeloos. Hopelijk lukt het bij jullie ook zo vlot .
De brochure 2017-2018 is hier te downloaden!
Online (her)inschrijven gaat als volgt:
-

via https://kadens.be/algemene-info/inschrijvingen/ kan je aanmelden op 'online
inschrijven'.

-

je komt terecht op mijnacademie.be/kadens/. Heb je vorig jaar al een account
aangemaakt, gebruik deze opnieuw, controleer de contactgegevens, verbeter en/of
vul aan waar nodig. Klik daarna op bevestigen (minstens 1 mailadres en 1 tel.nr.).

- voor wie nog geen account heeft, vult de gevraagde gegevens in (e-mail,
wachtwoord, enz..). Per postadres kan men slechts 1 account aanmaken.
Let wel: als je voor de eerste keer inlogt, moet je de rijksregisternummers ingeven van
de gezinsleden die je wilt inschrijven. Hou deze bij de hand.
-

je ontvangt een e-mail om te bevestigen.

-

meld je terug aan met de aangemaakte account. Controleer de contactgegevens en
wijzig indien nodig of voeg contactgegevens toe.

-

je kiest een studierichting (muziek, woord of dans). Bij de studierichting die jijzelf of je
kind(eren) dit schooljaar volgde(n), staat het logisch vervolg als 'voorstel'. Je maakt
vervolgens je keuze. Voor de klassikale vakken, AMV, AVV, AMC, drama, enz..(waar de
groene knopjes bij staan) zie je meteen als er nog plaats is. Na het kiezen van de
klassikale klas(sen), verschijnt een veld voor eventuele opmerkingen en komt de knop
'bevestigen' beschikbaar. Je klikt op die knop en de inschrijving wordt zo aangepast in
DKO3.

-

na de online-inschrijving, zie je het te betalen bedrag. Je kan vervolgens de andere
gezinsleden inschrijven.

- Klik vervolgens op 'nu betalen' om de betalingsgegevens te zien.
- Je ziet 'betalen met overschrijving' van het totaal te betalen bedrag. In je mailbox
ontvang je de rekening na bevestiging. Gelieve de correcte 'gestructureerde
mededeling' over te nemen.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Succes!
Met vriendelijke groeten
De Directeur
Bart Vermeirsch

