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Beste ouder, 

 

Vanaf 1 maart zullen alle inschrijvingen voor de opvang in IBO De Nerviër (zowel schooljaar als 

vakantieperiodes) via het online platform van i-school lopen. 

Via deze digitale weg willen we de inschrijvingen vereenvoudigen, zowel voor jullie, de ouders, als voor 

onze administratie en begeleiders. 

 

Om de lancering van het platform en de aanmeldperiode voor de zomervakantie vlekkeloos te laten 

verlopen, willen we jullie vragen om jullie gezin voor 20 februari via onderstaande link te registreren: 

http://www.i-school.be/denervier/registreren 

 

Wat heb je nodig voor een vlotte registratie: 

 De rijksregisternummers van je kind(eren), jezelf en partner. 

 De gegevens van je huisarts of kinderarts. 

 Eventueel extra contactgegevens van andere personen die je kind(eren) mogen ophalen. 

 

Hoe verloopt de registratie 

 De gegevens van de eerste persoon in het registratieproces, zijn de gegevens die gebruikt zullen 

worden om alle financiële administratie op te volgen (facturen en fiscale attesten). 

 Bij de gegevens van je kind wordt er gevraagd naar de begindatum van je kind op zijn/haar 

huidige school. Indien je dit niet exact weet mag je gewoon de startdatum van het huidige 

schooljaar invullen (01/09/2019).  

 Voor gescheiden ouders zijn er verschillende facturatieopties mogelijk. Contacteer ons secretariaat 

na registratie om hierover afspraken te maken. 

 Na de registratie van de hoofdbetaler en 1 kind kan je ook meteen alle andere gezinsgegevens 

invullen (via de paarse knoppen bovenaan). Probeer zo volledig mogelijk te zijn. Alle gegevens 

die hier worden ingegeven vervangen voorafgaande bestaande informatiefiches in onze 

administratie en zullen enkel gebruikt worden door IBO de Nerviër in het kader van de opvang 

van je kinderen. 

 

Na registratie 

 Op het einde van het registratieproces krijgt je automatisch een “user id” (6 cijfers) en kan je zelf 

een paswoord kiezen. Noteer je gebruikerscode goed, je hebt deze samen met je paswoord nodig 

om opnieuw te kunnen aanmelden via www.i-school.be/login. Indien je deze “user id” of 

paswoord vergeten bent, kan je dit steeds opnieuw opvragen via de link “Paswoord vergeten?” op 

de loginpagina.  

 Vanaf 1 maart zal het ouderportaal beschikbaar zijn, hierover volgt later nog een extra e-mail. 

Hierin zal ook uitgelegd worden hoe je de app op je smartphone kan instaleren.   

 Opgelet: de e-mails vanuit I-school worden met een "no-reply” mailadres verzonden (no-reply@i-

school.be) en komen daardoor bij je ongewenste (spam) e-mails terecht. Voeg dit adres toe aan je 

adresboek om zeker geen mails te missen. 

 

Het is voor de lancering van het nieuwe ouderportaal erg belangrijk dat je deze registratie tijdig in orde 

http://www.i-school.be/denervier/registreren
http://www.i-school.be/login
mailto:no-reply@i-school.be
mailto:no-reply@i-school.be


IBO De Nerviër vzw 
 

Maarschalk Gerardstraat 10 – 2000 Antwerpen - 03/239.38.11 - denervier@skynet.be – 

www.denervier.be – ondernemingsnummer 0475195674 – RPR Antwerpen  

 

brengt. Enkel zo kan je kind vanaf 1 maart nog in ons IBO opgevangen worden. Ook voor de 

inschrijvingen van de zomervakantie werken we vanaf 1 maart via dit platform. 

 

 

Voor vragen of hulp bij registratie ben je steeds welkom op het secretariaat! 

 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Evi Hertogh 
Coördinator 

 

Rina Stuyts 

Administratief Medewerker 
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