
Handleiding - Jeugdlessen – Hoe inschrijven?

Eerste stap – website Tennis Vlaanderen

1. Via de website van TC Diepenbroek -> Tennis -> Aanbod tennislessen ->
Jeugdlessen -> link naar Tennis Vlaanderen

2. Rechtstreeks via de website van Tennis Vlaanderen -> Club -> TC Diepenbroek ->
Lessen & stages -> Inschrijven mogelijk

Tweede stap – Zoeken van de lesgroep

1. Ik weet niet in welk kleur Kidstennis ik mijn kind moet inschrijven.

Via onderstaand scherm, kan je het geboortejaar van je kind ingeven en geeft de website
automatisch weer in welke groep je je zoon/dochter kan inschrijven.

2. Ik weet in welke groep ik mijn kind moet inschrijven.

Bij het symbool ‘i’ kan ik meer info vinden over de lessen (doelgroep, mogelijke
lesmomenten, kostprijs)



Derde stap – Inschrijven

Bij het aanklikken van ‘inschrijven’, krijg je het onderstaande scherm met de verschillende
inschrijvingsstapjes.

BELANGRIJK!

Kan je kind op meerdere lesmomenten les volgen? Fantastisch, want dit geeft ons meer
ruimte in het opstellen van de lesplanningen! Duid dan zeker ALLE mogelijke lesmomenten
aan.

Eens de gekozen lesmomenten in de rechter kolom verschijnen, kan je ze rangschikken
volgens prioriteit.



Bevestigen? -> Ingeschreven!!

Laatste stap – planning

In functie van de inschrijvingen en het lesniveau van de groepjes, stelt de sportieve cel een
definitieve lesplanning op. Deze lesplanning zal ter bevestiging via mail gecommuniceerd
worden aan de ouders. Na bevestiging van het volledige groepje wordt het betalingsverzoek
verstuurd.
De doelstelling is om deze planning begin april definitief door te geven aan de ouders.

Veel voorkomende vragen.

1. Binnen de aangeboden lesmomenten is er geen enkel moment waarop mijn kind les
kan volgen. Wat nu?

Bij het opstellen van de lesplanning hebben we ervoor gezorgd dat elke kleur op
verschillende lesdagen en uren aangeboden wordt. Indien de aangeboden lesmomenten
niet volstaan, zullen wij helaas geen les kunnen aanbieden voor uw kind.

2. Kan ik mijn kind, samen met een aantal vriendjes privélessen laten volgen?

Als club hebben wij de visie dat kinderen moeten samenspelen met andere kinderen,
volgens eenieder zijn niveau, in groepjes samengesteld door de club. Dit bevordert hun
integratie in de club, stimuleert hun spel en zorgt voor uitdagingen. Onze geschoolde
trainers integreren nieuwe spelers snel in een groep en differentiëren waar er
niveauverschillen zouden zijn zodat de les voor iedereen het leukste uurtje van de week
wordt! Als club bieden wij dus geen privélessen aan voor kinderen.


