Registreer u op GIMME:
https://app.gimme.eu/register
Stap 1: Surf naar de volgende webpagina: www.gimme.eu en je krijgt dit te
zien.

Stap 2: Vul dan je mailadres in en klik op ‘stuur activatiemail’. Ouders die nieuw
zijn zullen de vraag krijgen om zich te registreren. Maar dat is ook met een emailadres.
Stap 3: Nadat je het registratieproces hebt doorgelopen kom je op je gimme
prikbord. Omdat je nieuw bent zal je prikbord leeg zijn.
Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen, daarom is het hier zo
leeg."
Klik op de knop "Kaart openen”.
Je krijgt een landkaart te zien. Wanneer je geolocatie is ingeschakeld zal de
kaart automatisch inzoomen naar de plek waar je je op dat moment bevindt
voorwaarde is wel dat je geolocatie aanstaat).

Klik op het pinnetje van de organisatie die je wil volgen.
 BS de kameleon - dorp
 VB de kameleon - ertveldesteenweg
! Je dient beide scholen te volgen indien je kinderen op beide organisaties hebt !
Of typ: ‘Oosteeklo’ en duid dan het pinnetje bij de school aan.
Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over de organisatie.
Als dit de organisatie is die je wil volgen, klik dan op "volg deze organisatie".
Stap 4: Kies het juiste kanaal. Je ziet nu de kanalen van de organisatie
verschijnen. Vink de kanalen aan die je wil volgen.
 Dit zijn de klassen waarin uw kind zit. Vink dus hierbij de klas(sen) van uw
kind(eren) aan.
Telkens je een kanaal aanvinkt zal je het kanaal zien verschijnen in het linker
zijpaneel.
Stap 5: Klik op klaar. Proficiat! Je “gimme”-prikbord is klaar en je volgt nu enkel
de gevraagde klas(sen) van je kind(eren).
Tip: indien u meerdere kinderen heeft in onze school kan u deze kanalen
groeperen in een kanalengroep.
Hierbij vindt u een link naar de gebruikshandleiding voor voorgaande stappen of
om meer uitleg te krijgen. http://help.gimme.eu

Tot binnenkort via dit kanaal!!

