
                                                         
 
Sinds 1 september 2017 zijn we op onze school van start gegaan met Gimme, een digitaal 
communicatiemiddel, waarmee de school / klasleerkracht de ouders op de hoogte houdt 
van activiteiten en gebeurtenissen in de school. Onze personeelsleden hebben hiermee al 
druk geoefend.  En nu is het moment gekomen dat we ook jullie gaan uitnodigen om Gimme 
te gaan gebruiken.  Via deze app versturen we o.a.: 
 

• De wekelijkse nieuwsbrief met info over de school 

• Brieven om u op de hoogte te houden van belangrijke zaken in de school 

• Brieven om bepaalde zaken te bestellen of om in te schrijven voor een activiteit 

• Brieven over de uitstappen van de klas, met info over wat er allemaal moet worden 
meegenomen 

• Berichten uit de klas, eventueel met enkele foto’s 

• … 
 
Het is daarom erg belangrijk dat u zich, als ouder, aanmeldt bij onze school. Zo ontvangt u 
telkens een bericht in uw e-mail, wanneer er nieuwe post is. U kan deze post dan openen en 
lezen op Gimme, en eventueel een inschrijvingsstrookje invullen en terugzenden. 
 
Hieronder leggen we even uit hoe u zich aanmeldt bij Gimme. Dit dient éénmalig te 
gebeuren.  Daarna kan u met uw PC, laptop, tablet, smartphone, …  inloggen met uw 
mailadres en paswoord.  U komt dan steeds terecht op het prikbord van onze school. Ook dit 
zullen we even toelichten. 
 

Op 16 januari 2018, om 19u30 houden wij een infoavond omtrent 
Gimme. Indien u graag wat meer info hebt of problemen ondervindt, 
dan kan u inschrijven via volgend mailadres: directie@dorpsschool.be  
Graag inschrijven vóór 12 januari aub. 

 
Heeft u toch nog problemen met het aanmelden of het werken met Gimme, dan kan u 
steeds contact opnemen met juf Sofie ( svspauwen@dorpsschool.be )   
of meester Ivan ( directie@dorpsschool.be ) en wij zullen u zo goed mogelijk proberen te 
helpen. 
 
 
 
Veel plezier met Gimme 
 
 
 
Meester Ivan, directie Dorpsschool Vremde 
Het leerkrachtenteam van Dorpsschool Vremde 
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Aanmelden op GIMME  (éénmalig) 

1. Surf naar www.gimme.eu 
2. Klik op registreren rechts bovenaan.  

 
 
 
 
 

3. Vul uw e-mailadres is en klik op registreer.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Er zal een mail naar u gestuurd worden, met daarin een groene knop om uw account 
te verifiëren. Klik op deze knop en u 
komt terug in Gimme om u verder te 
registreren. 
 
 

5. Eerst dient u uw registratie verder te voltooien door een gebruikersnaam, uw 
familienaam en voornaam in te vullen. 
Vul ook zeker uw ‘rol binnen Gimme’ in (vb. Mama van Bart Jansen). Gelieve ook de 
achternaam van uw kind(eren) te vermelden. Zo weten wij steeds van welk kind op 
school u de mama of papa bent. Klik als laatste op ‘bewaren’. 

 
6. U krijgt nu een kaart te zien. Via de zoekfunctie links bovenaan geeft u ‘Dorpsschool 

Vremde in’.Klik op het blauwe boekentasje en daarna op “Volg deze organisatie”.  
  

  
  
  
 
 

 
7. Als laatste moet u nog aangeven welke kanalen (klassen) u wil volgen.  Klik op de 

klas(sen) van uw kind(eren).  
 

8. Vink ook het kanaal bewegingsopvoeding aan waartoe uw kind behoort! 
Bewegingsopvoeding kleuters of bewegingsopvoeding eerste graad ( eerste en 
tweede leerjaar) of bewegingsopvoeding tweede en derde graad ( derde, vierde, 
vijfde en zesde leerjaar) 
 

http://www.gimme.eu/


9. U bent nu aangemeld bij Gimme. Vanaf nu zal u steeds op de hoogte kunnen zijn van 
alles wat er zich op school afspeelt. U kan alles bekijken op het prikbord. Dit nemen 
we even onder de loep op de volgende bladzijde. 

HET PRIKBORD 

 
 
 

Links ziet u de verschillende klassen die u heeft gekozen om te volgen.  Klik op de klas 
waarvan u de berichten wil lezen. Zo komt u op het prikbord van deze klas.  
 
Aan de rechterkant heeft u bovenaan de keuze tussen  
* planning:  alle berichten en activiteiten van vandaag en de komende dagen/weken 
* archief: alle berichten en foto’s van afgelopen activiteiten  
* kalender:  een overzicht van alle activiteiten 
 
Onder deze knoppen ziet u alle berichten, gerangschikt op datum. Staat er onder een 
activiteit een witte balk, dan is dit een brief die u dient te lezen. 
Soms hangt er aan een brief ook een invulstrookje. Bijvoorbeeld voor het vervoer van 
kinderen naar een oudercontact of voor een oudercontact. Gelieve dit steeds 
zorgvuldig in te vullen en terug te sturen. Klik hiervoor dan op “Verzenden”. 
 
 
Links bovenaan ziet u nog enkele pictogrammen in de zwarte balk “Prikbord”.  
 
 
  

 

 
Je hebt een bericht 

 
  

 
Hiermee kan je je instellingen 

zoals profielfoto ed 
aanpassen. 



 

 
 

helpfunctie 
 

 

 
 

afmelden 

 


