REGISTRATIE PROMISELAND
Op de site van Promiseland vindt u
rechtsboven het rode blok LOGIN
en linksonder in dit rode blok de zin: Registreer hier.
Voordat u kunt inloggen dient u zich eerst te registreren
Klik op de link ‘Registreer hier’
De registratiepagina wordt dan zichtbaar.
Belangrijk
• Kies als registratieadres het adres van de gemeente, school of organisatie.
• Laat één persoon van de gemeente, school of organisatie zich registreren
want registreren doe je éénmaal.
• Er wordt een wachtwoord gestuurd naar het e-mailadres dat u invult bij gegevens
contactpersoon. Dit wachtwoord heeft u nodig bij het inloggen.
Geef dus een e-mailadres op waarop u het wachtwoord zelf af kunt lezen.
• De productcode is de code uit de map. Dit kan een map uit de onder-, midden of
bovenbouw zijn.
• Er moet maar één code ingevuld worden.
Wanneer u meerdere mappen heeft (met andere inlogcodes) of wanneer u
een nieuwe editie heeft aangeschaft dan kunt u deze na het inloggen toevoegen bij
het downloadgedeelte van de internetsite. (Zie ook uitleg Toevoegen)
• Controleer alle ingevulde gegevens tweemaal.
Is het e-mailadres juist?
• Kies bij het nemen van een gebruikersnaam een neutrale naam. Bedenk dat deze
naam door alle kinderwerkers gebruikt wordt om het materiaal te downloaden.
TIP: Schrijf de gebruikersnaam en het wachtwoord (+eventueel e-mailadres dat is
gebruikt bij de registratie) in de desbetreffende Promiselandmap. Zo heeft u de
gegevens altijd bij de hand.
Nadat de registratie verstuurd is, komt op het opgegeven e-mailadres het wachtwoord
binnen.

DOWNLOADEN
•
•
•
•
•

Vul op de site van Promiseland in het rode blok Login de gebruikersnaam en het
wachtwoord in.
Klik dan op inloggen.
Klik daarna op de button downloads.
Klik vervolgens selecteer een les aan en klik op het kwartaal wat je nodig hebt
Klik nu aan welk onderdeel van welke les je wilt downloaden.

TOEVOEGEN
Op het download gedeelte kunnen de productcodes (nummers in mappen) toegevoegd worden.

Na toevoegen worden de te downloaden onderdelen van het lespakket zichtbaar
De vragen over deze procedure kunt u stellen via: info@promiseland.nl

