
 

  

 

 

Beste, 

Binnenkort volg je een workshop over KlasCement. Tijdens de workshop is het de bedoeling dat je heel praktisch 

aan de slag gaat met de website, op zoek naar onmiddellijk bruikbaar lesmateriaal. 

We willen de tijd  gebruiken om je zo veel mogelijk handige tips en verborgen pareltjes op de website te tonen. 

Om die reden verzoeken we  je om: 

• je vooraf te registreren op KlasCement en  

• je aanmeldingsgegevens mee te brengen. 

 

Ik ben al lid van KlasCement… Moet ik nog iets doen? 

Controleer vooraf of je (nog) weet met welk e-mailadres je je aanmeldt en welk wachtwoord daarbij hoort. 

Noteer je aanmeldgegevens en breng die ook sowieso mee naar de workshop. Op de computers zal je  

e-mailadres en wachtwoord immers niet automatisch worden ingevuld zoals op je computer thuis. 

Gebruik je nog steeds het standaardwachtwoord dat je in de aanmeldingsmail kreeg toegestuurd? Dan kan je dit 

veranderen in een wachtwoord dat je makkelijker kan onthouden. Meld je hiervoor aan en klik op ‘Mijn profiel’.  

Heb je nog vragen of suggesties voor KlasCement?  

Schrijf ze dan zeker op en bezorg je feedback aan onze lesgever. 

 

Ik ben nog geen lid van KlasCement… Hoe ga ik van start? 

De registratieprocedure is vrij eenvoudig en binnen enkele minuten ben je daarmee klaar. Tijdens de workshop is 

er onvoldoende ruimte om dit nog in orde te brengen. We rekenen dus vooraf op je engagement om je aan te 

melden.  

Volg hiervoor onderstaand stappenplan: 

● Surf naar www.klascement.net  
● Klik rechtsboven op ‘Aanmelden’. 
● Vul je e-mailadres correct in. 
● Kies ‘Vlaams’ als onderwijssysteem. 
● Klik op ‘Gratis lid worden’.  

 

Je ontvangt een e-mail met verdere richtlijnen. 

Denk eraan om je aanmeldingsgegevens te noteren en ze sowieso mee te brengen naar de workshop. 

Met vriendelijke groeten, 

Het KlasCementteam 

 

http://klascement.info/help/hoe-kan-ik-mijn-wachtwoord-wijzigen/
http://klascement.info/help/hoe-registreren/
http://www.klascement.net/


 

PS1: Om browserproblemen te vermijden vragen we je om voor de KlasCementbijscholing enkel Firefox of 

Chrome te gebruiken (recente versie). Installeer dit vooraf! 

PS2: Op www.klascement.info/help vind je een snelstartgids en een handleiding.  

Je hoeft dit niet af te drukken, maar je kan het alvast eens inkijken. 

 

http://www.klascement.info/help

