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Digitaal inschrijven 

Digitaal inschrijven gebeurt in 2 stappen die beiden noodzakelijk zijn: 

 Formulier Informat - hier vragen we u om basisinformatie; 

 Formulier Google - hier vragen we u om aanvullende informatie. 

Formulier Informat 

 

STAP 1 

Na klikken op de link 'SCHRIJF IN', beland je op volgende pagina. 

 

 

Je kiest de gewenste richting en klikt op Inschrijven. Je belandt op de volgende pagina. 

 

 

Om verder te gaan, moet je eerst een account hebben bij Informat.  

 Dit account wordt enkel gebruikt om de inschrijving af te werken binnen Informat. Er zijn geen 

commerciële of andere activiteiten aan gekoppeld. 

 Indien je meerdere kinderen wenst in te schrijven, kan je hetzelfde account gebruiken. 

 

De eerste keer dat je dit gebruikt, vul je een geldig e-mailadres in en een zelf gekozen wachtwoord. 

Klik dan op Registreren. 

https://vi.informatsoftware.be/viWeb/publiek/basissec/Voorinschrijving.aspx?req=VWZzbm81bnNHV1BheHM0REk5cGJuU0xyc25WUnhub0c5Qi9sUkl5endJOHh0N2VNS3EweU13dFA5NDFVOTJSTm9CRi9RcXBsVlFvdExRRzZ4Zks0VVFTRCtMUjE1UmFnU1Y0YjJsbUtnTnlPZ0JMNzQzbUl5ZktFZzFiT1lBZk5VL1BCOHIySW1NSG14aXNxdTJzc0ZCTEV4S2RjTXZSTHIrMEEvL3JsNlRIcHRTQzFtUUF4VzF1U0NJdms3OTk1Z21YY0N2c3NnV2RrRXRKbVF3bk5WV1llRzFOMXV1ZmlZWVZLRlhZN0U4b3hsZ3ljd1M1WmRaa2NyT3BiN0hBMzlsMkJGTGlGWXFsTlNBMlQ2YTRiT1hNdWIrY1QxeXhsVkY2R0N3eHpSNzNuQ0hsRkhtdEF0YVRtZlYzQWFoQWtYejFvOVlzRzByYmdiQmZZM21WUzZkWE16VUpiSU5TbmJSYXd5aDQvaWtFNlVFc3l3MGpJSVJJZi9uYThrMWJWL3RFOFZpQjVzNHB0VklHNG56WUUwQT090
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Je ziet volgend pop-upscherm: 

 

In je mailbox staat volgende mail klaar: 

 

Het is belangrijk om dit e-mailadres en het wachtwoord te noteren voor later gebruik. 

 

Heb je al ooit iemand ingeschreven via deze module van Informat, dan het je reeds een account 

en vul je het e-mailadres en het wachtwoord in dat je toen liet registreren en je klikt op Aanmelden. 

 

Na klikken op de link uit de mail beland je op volgende pagina: 

 

Klik verder op de link 'Klik hier om u aan te melden met uw nieuwe account'. 

Opmerkingen: 

 je krijgt 1 scherm met vragen; 

 vragen met een sterretje * zijn verplicht; 

 heb je geen rijksregisternummer, dan moet je een afspraak maken op school; 

 evt. vragen kan je kwijt in het vak opmerkingen. 

Klik op Inschrijving bevestigen.  

Je krijgt een bevestigingsmail en gaat naar deel 2 (formulier Google). 
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Formulier Google 

 

We kunnen niet alle informatie die we nodig hebben, opvragen via Informat. 

We vragen je om ook het formulier 'Inschrijvingen, vervolg' op Google in te vullen. 

Dit formulier is voor ALLE leerlingen, zowel de nieuwe leerlingen als de eigen leerlingen. 

Daarnaast vragen we je in dit formulier om bepaalde attesten te verzenden naar 

inschrijvingen@campushast.be.  

 

Alvast bedankt om dit nauwgezet in te vullen! 

 

Documenten 

Op https://www.campushast.be/inschrijvingenvervolg staan bovenaan een aantal documenten om 

na te lezen. 

 schoolreglement 

 privacyreglement 

 GOK-activiteiten 

 Uw nieuws 

 Smartschool 

 Voorleessoftware 

Lager op de pagina staan per richting bestelformulieren voor 

 webshop school (gereedschap en materiaal - L.O.-kledij) 

 webshop Iddink (huur- en koopboeken, rekenmachine) 

 webshop Lab9 (iPad) 

 webshop Signpost (laptop 3 EM, 3 IW, 5 IIT) 

 webshop Consulta (BE / SV) 

 stagedocumenten voor richtingen waar dit op 1 september in orde moet zijn. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiLsv5SyhE6XqsW59ZtgyyyZdwm5-Khkp9b8safuy5Pt5Iw/viewform
mailto:inschrijvingen@campushast.be
https://www.campushast.be/inschrijvingenvervolg

