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Zomer van Atlas: hoe registreren? 

Handleiding 

Door het coronavirus is er dit jaar geen inschrijvingsweek. De activiteitenfiches staan online. Kandidaat-

deelnemers kunnen zich online registreren. 

 

Dit vormt helaas een grotere drempel om te kunnen deelnemen aan het zomeraanbod. Daarom zijn we je 

heel dankbaar dat je wil helpen om je cursisten of klanten met interesse aan te melden! Is je cursist of klant 

digitaal sterk genoeg, dan kan je ook laten zien hoe hij/zij dit zelf kan doen. 

 

Hieronder staat in enkele stappen beschreven hoe je dit kan doen. 

- Ga naar de activiteitenfiches 

- Gebruik de filters om een geschikte activiteit te vinden 

- Registreer je kandidaat via de link bij ‘Interesse’ 

- Geef je kandidaat volgende informatie mee 

 

Heb je een vraag?  

- Bekijk de FAQ op http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/zomer-van-atlas-tijdens-corona.   

- Staat je vraag hier niet bij? Mail naar atlas.zomergroep@antwerpen.be 

 

1. Ga naar de activiteitenfiches. 
 

Bekijk het aanbod op http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/ bij zomer. 

 

Klik op 

 

 

 

 

 

2. Gebruik de filters om een geschikte activiteit te vinden 
 

Je kan op 3 manieren filteren. 

- Filter links op taalicoon / dag van de week / dagdeel / doel. 

- Zoek de concrete activiteit uit het aanbod (bv. wandel) via de zoekbalk bovenaan. 

- Zoek de beschikbare maand (juli of augustus) via de zoekbalk bovenaan. 

 

Op je scherm verschijnen de activiteiten (met samenvatting) die passen bij je vraag. Klik op de titel 

om de meer uitgebreide fiche te zien. 

 

http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/zomer-van-atlas-tijdens-corona
mailto:atlas.zomergroep@antwerpen.be
http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/
http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/taaloefenkansen?event_categories%5b0%5d=Zomer
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/taaloefenkansen?event_categories[0]=Zomer
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Een gedetailleerde fiche over de activiteit verschijnt. Je vindt er onder meer de concrete dagen en 

uren van de activiteit.  

 

 

 
 

 

3. Registreer je kandidaat via de link bij ‘Interesse’ 
 

Je kandidaat kan zich registreren voor max. 2 activiteiten:  

- 1 groepsactiviteit (Babbel en …) + een zomerbuddy 

- 2 groepsactiviteiten (Babbel en …)  

 

Opmerking: Controleer goed de data. Kandidaten moeten op alle dagen van de groepsactiviteit 

kunnen komen.   
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Je komt op het registratieformulier. Vul de gegevens van je kandidaat in. Klik onderaan op 

‘verzenden’. 

 

 

 
 

 

 

Opmerking: Je kandidaat is nu geregistreerd, maar dat betekent niet dat hij/zij is ingeschreven. We 

maken groepen van 8, maar laten dubbel zo veel deelnemers registreren. Zo hebben we een 

wachtlijst voor uitvallers. 

 

Er zijn 3 opties: 
1. Je bent ingeschreven. 

2. Je staat op de wachtlijst. Als er een plaatsje vrijkomt, bellen we je op.  

3. De activiteit is volzet. Je kan niet deelnemen aan deze activiteit. Kies een andere activiteit. 

Kijk bij de volgende stappen wat we communiceren.  
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4. Geef je kandidaat volgende informatie mee 

Doel van de activiteiten van de zomer van Atlas 

De activiteiten zijn oefenkansen Nederlands en zijn geen Nederlandse lessen. De deelnemers doen 

samen enkele keren een leuke activiteit. Tijdens de activiteit kunnen ze Nederlands horen en ook 

spreken.  

De informatie van de activiteitenfiche 

Overloop de gekozen activiteitenfiche met je kandidaat. Check of alles duidelijk is.  
 

Je kan de gekozen activiteitenfiche aan je kandidaat bezorgen. Bovenaan de fiche staan gele 
knoppen zodat je de link kan mailen of de fiche kan afdrukken. 

 

 
 

Wat zijn de volgende stappen? 

 

- Direct na de registratie  
De kandidaten krijgen een melding. Er zijn 2 opties: 

1. Je krijgt binnen enkele dagen een mail en sms van ons. Lees deze goed. In deze mail/sms 

staat: je kan WEL of je kan NIET meedoen. Contacteer atlas.zomergroep@antwerpen.be als 

je nog niets hebt ontvangen. 

2. Sorry, er zijn geen plaatsen meer voor deze activiteit. Kies een andere activiteit. Heb je een 

vraag? Mail naar atlas.zomergroep@antwerpen.be. 

 

- Een aantal dagen na de registratie  

Geregistreerde kandidaten krijgen een e-mail of sms. 

Er zijn 2 opties: 
1. Je bent ingeschreven. Je kan WEL meedoen. 

2. Je staat op de wachtlijst. Je kan NIET meedoen. Als er een plaatsje vrijkomt, bellen we je 

op.  

 

- Eén of twee dagen voor de start van de activiteit 

1. Is je kandidaat ingeschreven? Dan contacteren we hem/haar ter herinnering. 

2. Komt er een plaatsje vrij? Dan bellen we naar de personen op de wachtlijst. 

 

- Kan je kandidaat niet meer meedoen?  

Contacteer atlas via atlas.zomergroep@antwerpen.be of 0489 64 31 03. Dan maken we graag 

iemand van de wachtlijst blij.  

 

Tekst: Lieselot Van Dijck 

Datum: 10 juni 2020 
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