ONLINE

INSCHRIJVEN

Stappenplan herinschrijvingen – versie juni 2022

STAP 1: GA NAAR MIJNACADEMIE.BE EN TIK IN DE ZOEKBALK MUZARTO

→ Klik op zoeken en klik vervolgens op Muzarto.

STAP 2: MELD JE AAN OF MAAK EEN NIEUWE ACCOUNT

→ Aanmelden: vul je accountgegevens in en klik op Aanmelden

→ Nieuw account maken: vul de gevraagde gegevens in en kies een wachtwoord. Klik op Account
aanmaken

STAP 3: BEPAAL VOOR WIE JE EEN INSCHRIJVING GAAT DOEN
Nadat je akkoord bent gegaan met de voorwaarden kom je op de startpagina van Muzarto terecht.
Heb je vorig schooljaar al gewerkte met online inschrijven?
→ Kies dan de naam van de leerling die je wil zien.
Werk je voor het eerst met online inschrijven?
→ Kies dan voor “Ik wil nog een leerling toevoegen aan mijn account…” en voer alle gevraagde
gegevens over de nieuwe leerling in. Klik telkens op Volgende.
Let op: ben je een volwassen leerling en heb je zojuist een nieuw account aangemaakt? Je zal jouw
gegevens opnieuw moeten invoeren.

→ Gebruik een vaakgelezen e-mailadres: veel communicatie gebeurt per e-mail en geef je akkoord
met het academiereglement, het artistiek pedagogisch project (APP) en vink jouw antwoord aan in
verband met het gebruik van beeldmateriaal. Je vult ook de extra vragen in.

STAP 4: INSCHRIJVEN
→ Wij hebben een voorstel voor jou klaargezet. Het is het logische vervolg op de lessen die je het
afgelopen schooljaar hebt gevolgd. Klik op Voorstel bekijken.

→ Je ziet nu de mogelijkheden waaruit je kan kiezen. Soms is er maar één keuzemogelijkheid. Lees
de tekst goed door en vink daarna jouw keuzemogelijkheid aan. Klik op Volgende stap.

→ Soms kan je zelf nog een vak in jouw opleiding bepalen. Klik op het vak van jouw keuze. En kies
voor Bevestig.
→ Weet je jouw mogelijkheden niet meer? Ga kijken op onze website.
→ Let op: volg je les in de klassieke optie, dan kies je ook voor een klassiek vak. Je kan niet
combineren met oude muziek of jpr. Andersom geldt dit uiteraard ook. BP betekent
begeleidingspraktijk. Dit vak is uitsluitend voor leerlingen die een polyfoon (meerstemmig)
instrument bespelen.

→ Je ziet vervolgens een samenvatting van jouw opleiding.
→ Je kan nu ook een opmerking noteren vooraleer je bevestigt. Bijvoorbeeld:
o je wil graag gebruik maken van een huurinstrument
o jouw kind wil graag samen met een vriendje in de klas zitten
o je kan geen les volgen op een bepaalde dag wanneer het lesmoment nog moet
afgesproken worden.
o …
→ Klik dan op bevestigen.

→ Je ziet nu een samenvatting waarvoor je bent ingeschreven en het te betalen bedrag. Je kan hier
ook kiezen om een volgende inschrijving te doen.

→ Je kan online betalen. Je kan ook een document uploaden waarmee je het verminderd
inschrijvingsgeld kan aanvragen. Klik op de rode knop: Klik hier om te betalen.

→ Upload het bestand en klik op Vermindering aanvragen. Opgelet: dit moet een pdf-document zijn,
geen fotobestand. Je kan een bestand omzetten naar pdf via deze gratis website.

→ Je inschrijving is nu afgerond.

STAP 5: WAT MOET JE NOG WETEN?
→ Online inschrijven kan niet voor vrije leerlingen.
→ Wist je overigens dat je ook jouw evaluatiefiches via dit account kan bekijken? Klik naast het vak
Inschrijvingen op Evaluatie. Daar kan je al jouw fiches van het afgelopen schooljaar raadplegen.

Veel succes!
Heb je vragen? Bel 03 667 33 79 of 03 666 90 11.

