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CatecheseNet.be 
Helpdocument inschrijving voor een catechesewerkgroep 
 

Opmerking: Onze website is spiksplinternieuw! We zijn er ons van bewust dat er nog wat 

kinderziektes aanwezig kunnen zijn. Kom je ergens een foutboodschap tegen of zit je ergens vast? 

Aarzel niet en stuur ons een mailtje (info@catechesenet.be) en we proberen zo snel als mogelijk dit 

op te lossen. 

Hoe kan ik iemand inschrijven voor een sacrament (doopsel, eerste communie en 

vormsel)? 

 Maak eerst een gebruikersnaam aan. Dit kan je doen door rechts bovenaan op “Inloggen” te 

klikken. 

 In het volgende scherm ga je naar het vak “Nog geen gebruikersnaam?”. Je kan nu je 

mailadres opgeven. Indien je wil kan je eventueel ook je eigen gebruikersnaam ingeven. Als 

je dit vak leeg laat, dan is je gebruikersnaam gelijk aan je mailadres. Vink het vakje aan de 

linkerkant van “Ik ben geen robot” aan. Soms kan je hier nog extra beveiligingsvragen 

tegenkomen. Als laatste klik je nu op de knop “Aanmaken gebruiker”. 

 Je krijgt na enkele minuten automatisch een mail aan met je gebruikersnaam en je nieuwe 

paswoord. 

 Ga terug naar de website http://CatecheseNet.be en klik terug rechts bovenaan op 

“Inloggen”. 

 In het vak “Inloggen” vul je nu je gebruikersnaam in en jouw paswoord. Vink ook hier weer 

het vakje aan links van de tekst “Ik ben geen robot”. Soms kan je hier nog extra 

beveiligingsvragen tegenkomen. Klik nu op de knop “Inloggen”. 

 Ga naar de menukeuze “Selecteer”. 

 Om een nieuwe persoon (= iemand die je wil inschrijven) aan te maken, klik je op het blauwe 

kruisje rechts van het zoekveld. 
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 Vul alle gegevens in van de volgende webpagina’s: 

o Gegevens 

 Gegevens 

 Privacy 

 Ouders 

o Sacramenten 

 Ga naar het gewenste sacrament en klik op “Ik schrijf mij in voor …” 

 Indien je inschrijft voor de eerste communie, vul nadien ook het sacrament 

van het doopsel in (“Sacramenten” – “Doopsel”) 

 Indien je inschrijft voor het vormsel, vul nadien ook het sacrament van het 

doopsel en de eerste communie in (“Sacramenten” – “Doopsel” en 

“Sacramenten” – “Eerste communie”) 

 Je ontvangt een bevestigingsmail van de inschrijving. Eventueel vindt je hierbij ook al een 

agenda en meer informatie: dit hangt af van de werkgroep. 

 Later zullen we je misschien nog vragen om eventuele extra informatie. 

 Verdere informatie ontvang je ook nog van de werkgroepen die een mail zullen sturen. 

Waar moet ik op letten bij een inschrijving? 

 Vooraleer je je kan inschrijven voor een sacrament, moet je je parochie selecteren bij 

“Gegevens”. Zonder dit zijn de inschrijvingen bij de sacramenten niet toegankelijk. 

 Vergeet zeker ook niet de contactgegevens in te vullen in het menu bij “Gegevens” – 

“Privacy” en “Gegevens” – “Ouders”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


