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Beste APKO leerling & ouders 

 

Hieronder vindt u een beknopte handleiding om uw account aan te maken in MIJNACADEMIE 

HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVEN VOOR LEERLINGEN VAN APKOVERIJSE / HOEILAART / TERVUREN 

 

STAP 1  Op internet tikt u in de balk bovenaan: https://www.mijnacademie.be/apkoverijse   

U ziet nu de volgende pagina: 

APK Overijse 

Welkom bij mijnACADEMIE ™ 

Welkom bij APK Overijse! 

Via deze website kun je je inschrijven in de academie. Je hebt hiervoor een account nodig. 

Klik hier om jouw account nu te maken. 

Heb je al een account? Dan kun je je meteen aanmelden. 

 

STAP 2 Kies Klik hier om jouw account nu te maken 

U  vult in: 

Voornaam 

Familienaam 

E-mailadres 

Wachtwoord 

Herhaal wachtwoord 

Ik accepteer de algemene voorwaarden. 

DAN klikt u op de blauwe knop ACCOUNT AANMAKEN 

 

Nadat u dit heeft gedaan ziet u: 

 Je account voor mijnACADEMIE™ is klaar! 

Binnen enkele ogenblikken zul je op _______@_________ een e-mail ontvangen van 

noreply@mijnacademie.be waarmee je je account kunt bevestigen. 

Kijk ook in de map met ongewenste berichten (SPAM)! 

Terug naar de startpagina 

http://www.apko.be/
https://www.mijnacademie.be/apkoverijse
https://www.mijnacademie.be/registreren
https://www.mijnacademie.be/aanmelden
https://www.mijnacademie.be/
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Uw account is nu aangemaakt in mijnACADEMIE (maar u zit nog niet in onze academie!) 

 

STAP 3  U ontvangt een bevestigingsmail op het door u opgegeven emailadres en dient deze allereerst 

te bevestigen. (Dit kan zeker enkele minuten duren !  Kijk tevens in uw spam map). 

STAP 4 U kunt zich nu aanmelden of indien u was teruggekeerd naar de "startpagina" kunt u zich 

aanmelden met de groene knop rechtsboven. 

U tikt de naam van uw gemeente in. 

LET OP DAT U DAARNA KIEST VOOR APKOVERIJSE (en niet BKO) 

 

 

APK Overijse 

Overijse 

 

U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden en u komt dan op mijnAcademie APK Overijse. 

 

STAP 5  U bent er bijna ! 

Eerst dient u nog uzelf als leerling toe te voegen. Klik hier om een leerling toe te voegen 

U vult uw persoonlijke gegevens in en klikt op VOLGENDE 

Er wordt u gevraagd om een token. U klikt op ik heb geen token 

Dan klikt u op de groene knop TOKEN VERSTUREN  Dit kan tevens enkele minuten duren. 

Het 8-cijferige token wordt wederom naar uw emailadres verstuurd. U vult deze in en klikt op VOLGENDE 

Indien u nog een ander gezinslid wilt toevoegen doet u dat op dezelfde wijze, 

of u klikt op Nee ik ben klaar 

Klik links op uw naam. 

U ziet nu uw gegevens onder het tabblad  Agenda  zoals u bent ingeschreven bij APKO in het huidige 

schooljaar. 

 

 

 

http://www.apko.be/
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STAP 6  Indien u wilt inschrijven klikt u op het tabblad  Inschrijvingen  

U moet nu eerst uw contactgegevens controleren klik hier om uw contactgegevens nu te controleren  

U vinkt aan dat uw nummer gebruikt mag worden voor verwittiging via SMS (dit is belangrijk i.v.m. 

eventuele afwezigheden/ziekmeldingen van de leerkracht) 

U vinkt aan dat u graag op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten van de academie (dit is 

belangrijk i.v.m. mails van onze Academie) 

U klikt op de blauwe knop bevestigen 

 

STAP 7  Nu dient u als laatste nog "verplicht" akkoord te gaan met ons: 

Academiereglement 

APP (Artistiek Pedagogisch Project) 

én 

u geeft aan of u akkoord bent met het gebruik van beeldmateriaal (b.v. groepsfoto's tijdens optredens 

e.d.) 

U klikt op de blauwe knop bevestigen 

 

GEFELICITEERD ! 

Vanaf 02 juni 14u00 kan u opnieuw inloggen, klikt u aan de linkerkant op uw naam en vindt u onder het 

tabblad inschrijvingen het voorstel tot inschrijving voor het schooljaar 2021-2022. 

U kunt dan tevens online betalen met bankkaart of QR-code. 

Andere betaalmiddelen zijn helaas niet toegestaan. 

Pas wanneer u heeft betaald is uw inschrijving geldig. 

 

 

SUCCES 

HET APKO SECRETARIAAT 

 

 

 

http://www.apko.be/

