VOLG DE KLOK VIA GIMME!
Beste ouders,
De school wil u als ouder snel en nauwkeurig op de hoogte houden van zaken die belangrijk zijn
voor u en uw kind. Hiervoor gebruiken we “gimme”.
Gimme is een flexibel systeem waarmee we u via email berichten kunnen sturen.
Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt die met de klas van uw kind te maken hebben.
Via e-mail krijgt u een melding dat er een bericht aanwezig is in de klasfolder van uw kind.
Graag zetten we enkele voordelen van Gimme op een rijtje:
DANKZIJ GIMME!


bent u altijd op de hoogte van de meest recente informatie;



zijn gescheiden ouders en grootouders ook op de hoogte van het reilen en zeilen op school;



kunt u rijke berichten met tekst, beelden, fotoalbums, bijlagen, antwoordstrookjes
lezen/bekijken;



gaan brieven nooit verloren;



kunt u online inschrijven voor activiteiten, bestellingen doorgeven, …



bent u – als u dat wenst- op de hoogte van activiteiten van andere organisaties
(opvoedingswinkel, Sport Na School, Uit –In Kortessem, bibliotheek, sportverenigingen van
Kortessem) via het kanaal ‘Leuk om te weten/te doen’;



bespaart de school heel wat papier en kan er meer geld aan didactisch materiaal besteed worden;



vaart ook het milieu er wel bij;



kunnen leerkrachten meer met uw kind bezig zijn en hoeven ze minder tijd te besteden aan
brieven uitdelen, strookjes ophalen, …

Stappenplan om te registreren op Gimme
Surf naar app.gimme.eu/register
Vul je email adres in.
Klik nu op de groene knop REGISTREER
Op scherm Activatie vereist klik je nu op de knop ok
Open je email programma en klik op de mail van gimme:
Je bent bijna actief op Gimme
Klik op de groene tekst Verifieer uw account
Je krijgt scherm Registratie voltooien
Vul hier een gebruikersnaam in (dit is de naam die je
gebruikt om in te loggen op gimme)
Vul hier je voornaam in
Vul hier je achternaam in
Vul hier je rol binnen Gimme in
(bv mama/papa van voornaam kind)
Vul hier een wachtwoord in schuif het grijze balkje naar
beneden en vul nogmaals je wachtwoord in
in het vakje eronder
Klik nu op bewaren
Klik nu op de knop kaart openen
Vul bovenaan in het vak zoek op locatie of naam 3720 in
en klik op het vergrootglas.
Klik nu op het blauwe boekentasje met KLOK.
Klik nu op de blauwe knop volg deze organisatie.
Duid nu in de lijst de klas of klassen van je kind(eren) aan.
Nu mag je gimme sluiten en wachten tot wij je aanvraag goedkeuren.
Vanaf nu worden alle berichten via email naar je verzonden.

Tot binnenkort op Gimme!
Het KLOKteam

