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Beste ouder 

Twee weken geleden voegden wij, bij het rapport van 4 juni, een procedure bij om een account aan 

te maken in het ouderportaal van InformatOnline.  

Zolang u de kindcode die u kreeg niet gekoppeld hebt, heeft u een toegang tot het ouderportaal en 

kan u dus ook geen boeken bestellen. Hieronder herhalen we de procedure om de kindcode te 

koppelen. 

Hoe maak je een account aan op het ouderportaal? 

1. Ga naar https://informatonline.be 

2. Maak een nieuwe account aan via ‘Registeren’.  

Gebruik je eigen e-mailadres en kies een wachtwoord. 

3. Je ontvangt een e-mail om je account te activeren.  

Klik op de knop in de e-mail en log in op het ouderportaal. 

4. Koppel voor (uw kind) de code (die u ontving) aan je account. 

5. Klaar! Nu kan je boeken en in de toekomst maaltijden, turnkleren … bestellen. 

6. Indien u nog een zoon/dochter heeft op onze school kan u, nadat u het eerste kind hebt 

geactiveerd, naar ‘Mijn account’ gaan en daar nog eens een kindcode koppelen. 

 

Hoe bestel je de schoolboeken? 

Surf naar  www.informatonline.be en log aan met uw zelfgekozen wachtwoord.  

U komt in een scherm waar u uw kinderen ziet staan. 

 

 

U duidt één van uw kinderen aan en u komt in een volgend scherm waar u ‘Standaad Boekhandel’ 

kan aanduiden rechts bovenaan.  

 

 

https://informatonline.be/
http://www.informatonline.be/


In het volgende scherm krijgt u alle richtingen te zien die onze school aanbiedt. Klik op de gewenste 

richting en u krijgt een overzicht van alle boeken die voor deze richting nieuw te bestellen zijn. 

 

Door op het winkelmandje te klikken naast het gewenste boek legt u de boeken in het winkelmandje. 

 

 

Nadat u alle boeken van uw keuze hebt aangeduid, klikt u op het winkelmandje bovenaan het 

scherm. U krijgt nu een overzicht van alle bestelde boeken.  

 

  



Klik onderaan op bevestigen. 

 

U krijgt onderstaande mededeling die u nogmaals bevestigt. 

 

Rechts boven, naast de naam, zal er een smiley verschijnen: uw bestelling is bevestigd.       

Zoals vermeld in het kader hierboven ontvangt u weldra de factuur in uw persoonlijke mailbox 

(waarin u ook toekomstige schoolrekeningen zal ontvangen). Gelieve de betaling in orde te brengen 

alvorens de boeken eind augustus op te halen op het college. 

 

 


