
Online
registratie

Alvorens u toegang heeft tot i-Active, moet u een account aanmaken bij het portaal van uw gemeente.  

Ga hiervoor naar zwijndrecht.i-active.be.

 



  1) Vink de diensten (activiteiten schoolvakanties, andere diensten en kinderopvang) aan waar u gebruik van 

       wil maken. 

       OPGELET: Uw dossier zal eerst door de administratie goedgekeurd moeten worden vooraleer u er gebruik 

                      van kunt maken. 

   2) Geef uw eigen persoonsgegevens in. De velden met een * zijn verplicht in te vullen. 

   3) Voeg vervolgens uw kind(eren) en eventueel andere verantwoordelijken toe. 

   4) U kan, indien gewenst, ook afhaal- en contactpersonen toevoegen.

   5) Bevestig de registratie.

   6) Geef een wachtwoord in en klik door om naar het ouderportaal te gaan.

U krijgt ook een e-mail met uw logingegevens (o.a. cijfercode als gebruikersnaam). Hou deze goed bij! 

Ben je je wachtwoord vergeten? Contacteer het gemeentebestuur om je wachtwoord opnieuw in te stellen. 

Ga naar i-active.be/login en geef uw gebruikersnaam (cijfercode) en wachtwoord in om in te loggen 

op het ouderportaal. 
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 HOME1.
Snelkoppelingen naar schermen die vaak
gebruikt worden.

Documenten van de dienst, zoals
het huishoudelijk reglement, een
handleiding of nieuwsbrief.

Contactgegevens van uw stad of
gemeente.

Op de homepagina van het
ouderportaal vindt u:



2. AANBOD

Op dit scherm vindt u alle uitstaande activiteiten waarop u kan klikken voor meer info en
rechtstreeks kan inschrijven. 

Klik op 'Meer info', vink de personen aan voor wie je wil inschrijven, voeg eventueel een
opmerking toe en indien nodig, vink de gewenste keuzeopties aan.  



Switch van kalender bij meerdere kinderen. 

Duid aan wat u wilt doen:

Inschrijven via kalender (standaard):
Klik op het gewenste kalenderitem,
vervolledig het formulier en klik op
'Inschrijven'. 

Willekeurig inschrijven:
U wenst uw kind slechts op enkele dagen
in te schrijven gedurende een bepaalde
periode. Kies de juiste dagen en geef de
uren in. 

Inschrijven via periode:
Schrijf uw kind dagelijks, wekelijks,
tweewekelijks, maandelijks of trimestrieel
in.

Uitschrijven via periode:
Maak de inschrijvingen ongedaan voor
een hele periode. 

Filter op basis van de gegeven filters,
zoals maand of dienst. Klik vervolgens
op 'Zoeken'. 

Klik op 'Help' om na te lezen wat u
met de kalender kunt doen.  

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe uw kalender er kan uitzien. 
De kalenderitems waar een vinkje bij staat zijn kalenderitems 

waarop u één of meerdere kinderen hebt ingeschreven. 
 
 

3. KALENDER

Andere acties die u op dit scherm kan doen: 



Door op 'Reservaties' te klikken krijgt u een lijst van de inschrijvingen 
van uw kind(eren) per maand. U kunt ook zien voor welke
kalenderitems uw kind(eren) op de reservelijst staan. 

4. RESERVATIES

Wilt u een overzicht per week, dan kunt u dat 
links bovenaan opvragen.

Druk deze pagina af. 

Filter op basis van de gegeven filters, zoals kind,
artikelgroepen, artikels of locaties. Klik vervolgens
op 'Zoeken'. 

Klik op 'Help' om na te lezen wat u op het scherm 
'Reservaties' kunt doen. 



5. FINANCIEEL
Wanneer u op 'Financieel' klikt, dan krijgt u in de
eerste plaats uw rekeningen te zien. 

U kunt op dit scherm ook uw fiscale attesten
raadplegen als u op het tabblad ernaast klikt. 

Ten slotte vindt u hier ook uw mutualiteitsattesten.

Om de details van de afrekening te bekijken klikt
u op het potloodje. 

Om de afrekening te printen klikt u op het 
pdf-icoontje. 



6. MIJN GEGEVENS

Onder 'Persoonsgegevens' vindt u de gegevens
die u bij het online registreren heeft ingevuld. 
Bij sommige diensten kunt u die zelf aanpassen, bij
andere moet u de administratie contacteren om
die te laten aanpassen. 

Onder 'Kinderen' vindt u de gegevens van uw
kind(eren) die u bij het registreren heeft ingevuld. 
Bij sommige diensten kunt u die zelf aanpassen en
nog een kind toevoegen, bij andere moet u de
administratie contacteren om die te laten
aanpassen. 



Onder 'Adressen' vindt u het adres dat/de
adressen die u bij het registreren heeft ingevuld. 
Door op het potloodje te klikken kunt u het adres
aanpassen. Door op 'Nieuw' te klikken kunt u een
adres toevoegen. 

Voeg onder 'Contact' telefoonnummers en/of 
e-mailadressen toe of pas ze aan. 

Onder het titeltje 'Financieel' vindt u uw mandaten
indien u werkt met domiciliëring, uw kortingstarieven
en de kostenverdeling (betalers).



Bekijk hier hoeveel jokers nog beschikbaar zijn en
welke zijn gebruikt. Hier ziet u eveneens of er extra
toegekende jokers zijn. 

Bekijk hier welke andere verantwoordelijke(n) er
nog aan uw kinddossier(s) gekoppeld is/zijn, en
welke afhaalpersonen u heeft ingevuld bij het
registreren. 

Ten slotte kunt u op dit scherm ook gemaakte
wijzigingen raadplegen, instellingen aanpassen
en uw paswoord wijzigen. 



7. INSTALL I-ACTIVE APP

Rechtstreekse installatie enkel voor Android

Via deze knop kunt u van i-School een snelkoppeling 
maken naar het bureaublad van een smartphone of
tablet.

Klik op 'Install i-Active App' om een rechtstreekse
koppeling naar het bureaublad van uw smartphone
of tablet te creëren. 

Installatie voor iOS
1) Open de webpagina in Safari. 
2) Klik op het 'Delen'-icoon        in de navigatiebalk. 
3) Veeg in de onderste rij van het 'Delen'-menu naar
     links of rechts. 
4) Klik op 'Voeg toe aan beginscherm'. 


