
Handleiding GRAS voor aanmelden Pionier Breed 

U dient zich voor de aanmelding van de Pionier Breed activiteiten 

te registeren als ouder, via Registreren GRAS 

 

 U gaat naar de site van onze school   www.depionier.nl.  

 Klik op Onze school en dan op het kopje Brede school. 

 Dan klikt u op: Bekijk hier het naschoolse aanbod  
U krijgt alle activiteiten te zien die de school te bieden heeft voor dit schooljaar  
 

 Klik op inloggen om uw kind op te geven voor een activiteit.  

 De eerste keer dient u een account aan te maken voor uw kind (eren)  
U ontvangt een bevestigingsmail van uw aanmelding. 
 

 Na de persoonlijke registratie kunt u uw kind(eren) registreren.                             U 

logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 U komt op een scherm terecht waar u 6 blauwe kopjes te zien krijgt, u moet op het 

kopje kind registreren klikken ( u vult de naam, achternaam, geboorte datum van uw 

kind in en uw telefoonnummer). 

 U kunt uw kind(eren) aanmelden via de button Inloggen GRAS.  

 Zodra de aanmelding is goedgekeurd door onze coördinator ontvangt u een mail. 

 U gaat dan verder met het aanmelden, u moet doorgeven of uw kind naar BSO gaat 

of alleen naar huis mag of hij/zij wordt opgehaald.                                                 

Daarna klikt u op het vakje aanmelden.  

 U krijgt bovenaan het scherm een groene balk te zien, waar staat dat uw kind 

succesvol aangemeld is voor dit evenement. (= activiteit) 

 Op de flyer, die uw kind mee krijgt van school, staan de dagen en data wanneer u 

kunt komen betalen en bij wie. 

 Onder de titel van de activiteit kunt u alle informatie terug lezen en hoeveel plaatsen 

er nog beschikbaar zijn.    

 Aanmelden voor activiteiten kan vanaf 3 weken voor aanvang. 

 Aanmelden voor een activiteit betekent deelname aan alle genoemde lessen van de 

activiteit.  

 Afmelden voor een activiteit kan uiterlijk 7 dagen van tevoren. U ontvangt alleen dan 

de gedane bijdrage van de activiteit terug. 

 Bij verhindering van een les, graag vooraf afmelden  bij o.lagritite@zaanprimair.nl    

of bellen naar de school.  

 

Wij wensen u en uw kind(eren) veel plezier met de aangeboden activiteiten! 

 

https://www.eigen-en-wijzer.nl/gras/registreer-account-gras/
http://www.depionier.nl/
http://www.depionier.nl/naschoolse-activiteiten/
https://www.eigen-en-wijzer.nl/gras/login-gras/
mailto:o.lagritite@zaanprimair.nl

