Chiro Jegra: hoe kan ik mijn kinderen inschrijven voor aankomende
activiteiten?
1. Ga naar https://mijn.chirojegra.be/
2. Meld je aan met jouw gebruiker. Deze gebruiker is dezelfde die je aangemaakt hebt aan het
begin van het Chirojaar tijdens het inschrijven van jouw kinderen.
Wachtwoord vergeten? Vraag dan een nieuwe aan.

3. Je komt uit op jouw dashboard. Beneden vind je een nieuwe sectie genaamd “Inschrijvingen
Voor Activiteiten”. Als er actieve activiteiten zijn waarvoor je jouw kind kan inschrijven,
zullen deze hier staan

4. Klik op de naam van de activiteit. Je komt uit op een overzichtspagina met meer informatie
en de mogelijkheid om jouw kinderen in te schrijven.

Alle kinderen die gekoppeld zijn aan jouw gebruiker zullen hier opgelijst staan.
Zie je jouw kind hier niet tussen staan? Dan heb je jouw kind ook nog niet ingeschreven voor
het Chirojaar.
5. Duid jouw kinderen aan die je graag wilt inschrijven. Klik daarna op “Inschrijven”.

6. Je krijgt een pagina te zien waar je doorverwezen kunt worden om de inschrijving te betalen.
Klik op de grote blauwe knop “€XX.XX hier betalen” om jouw inschrijving te betalen.

7. Volg de instructies op het scherm van onze betalingsprovider.

8. Eens de betaling correct verlopen is, krijg je een bevestigingsbericht.

LET OP: de inschrijving is pas definitief eens het deelnamebedrag ontvangen is. Als je
bovenstaande stap overslaat en de inschrijving niet betaald, is de inschrijving niet
compleet en wordt deze ook niet meegerekend.

9. Je krijgt ook nog een bevestiging per mail.

Kan ik de status van de inschrijving van mijn kind volgen?
Ja, dat kan!
10. Keer terug naar jouw dashboard.
11. Bij de kolom “Ingeschreven kan je de status bekijken.

Help! Ik krijg de optie niet om mijn kinderen in te schrijven?
Je kan je kind pas inschrijven voor een activiteit eens het lidgeld voor het Chirojaar betaald is. Als we
dit lidgeld nog niet hebben aangekregen dan kan je jouw kinderen niet inschrijven.
Eens we het lidgeld ontvangen hebben dan is jouw kind definitief ingeschreven voor het Chirojaar en
kan het deelnemen aan activiteiten.

