Volg vanaf nu de voortgang van je kind online. Met een eigen account op Mijn Sportbedrijf heb je toegang tot zijn of
haar gegevens. De handleiding hieronder helpt je om een account aan te maken.
REGISTREREN en INLOGGEN
Ga naar zwemmeninarnhem.nl en klik op Mijn Sportbedrijf. Dit vind je rechtsboven in beeld.
Klik dan op registreren en vul je je gegevens in. Kies bij gebruikersnaam je e-mailadres.
Na aanmelding krijg je een e-mail op het ingevoerde mailadres, waarin een link staat. Klik op deze link, je ziet dan
een inlogscherm. Als je je gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingesteld, kun je inloggen.
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Nu ben je ingelogd op je persoonlijke pagina.
Om verder te gaan kies Les Voortgang aan de linkerkolom. Je ziet dan een overzicht van de geplande lestijden.

VOORTGANG BEKIJKEN
Wil je zien hoever je kind is gevorderd met de zwemlessen? Klik op de knop Toon voortgang.

Vervolgens verschijnt dit scherm. Klik op het driehoek/pijltje bij het veld Doel en kies de zwemles waarmee je kind
bezig is. In dit voorbeeld is dit Diploma A. Daarna kies Bekijk beoordelingen.
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Een overzicht van beoordelingen is nu zichtbaar. Een groen vlaggetje achter de onderdelen betekent dat je kind de
zwemvaardigheden beheerst.
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Scroll met het verticale balk naar beneden om alle onderdelen te zien. Als je klaar bent, klik op knop Sluiten.
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AFWEZIGHEID ONLINE DOORGEVEN
Als je kind een les moet missen, kun je dit vooraf online doorgeven. Kies Les voortgang aan de linker kolom. Zoek de
les waarvoor je wilt afmelden en klik op de oranje knop daarnaast.

In het volgende scherm kun je een opmerking kwijt. Dit is niet verplicht. Klik op bevestigen.

Je kind staat bij nu de betreffende datum afgemeld. Wil je de afmelding ongedaan maken, klik dan weer op de oranje
knop.

5

Je ziet Afmelding annuleren. Klik op bevestigen. Afmelding is nu ongedaan gemaakt.

VRAGEN?
Lukt het toch niet of heb je nog vragen? Neem dan contact op met 026 - 377 5757.
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