Online Reserveren - NME aanbod Tiel
Handleiding voor leerkrachten
Zelf leskisten en excursies inroosteren
U kunt zelf leskisten, veldlessen en materiaalpakketten inplannen via de online NME gids op
www.nmetiel.nl
Elke school heeft hiertoe een eigen gebruikersnaam/nummer en wachtwoord. Bent u dit
kwijt, neem dan contact op met de NME contactpersoon bij u op school, of met Het Groene
Wiel: 0317 – 422041, educatie@duurzaamrivierenland.nl
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Inloggen
Ga via internet naar: www.nmetiel.nl
Klik op Scholen
Klik op: online reserveren: > klik hier
Het scherm ‘Zoeken in het NME-aanbod van NME centrum Tiel’ verschijnt.
U kunt het gehele aanbod bekijken door te klikken op:
Door op
te klikken komt u in het aanbodscherm:
Klik op betreffende (gele) regel voor meer informatie over een product.
Wilt u reserveren: klik dan op

en vul uw schoolgegevens in.

U komt nu in het scherm ‘NME Centrum Duurzaam Rivierenland’ voor uw school.
Vanuit dit scherm kunt u:
 schoolgegevens bewerken,
 leskisten, excursies en materiaalzendingen reserveren
 de bestelhistorie van uw school bekijken.

Schoolgegevens invoeren en controleren
Vanuit het aanbodscherm kunt u via schoolgegevens (rechtsboven) uw school- en
groepsgegevens invoeren, controleren en aanpassen.

Om de gegevens in te voeren of te controleren kunt u de verschillende tabbladen aanklikken:
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Schoolgegevens
Vul deze zo volledig mogelijk in. Wees alert op wijziging van email-adressen. Alle
correspondentie over leskisten loopt via email!
Groepen, methoden
Voeg hier uw groep toe. Indien uw groep al in de lijst staat, kunt u wijzigen via
verwijderen met .

of

Schooltijden
Vul hier uw schooltijden in.
Niet vergeten: opslaan!!
Met opslaan worden de aangepaste gegevens bewaard,
met annuleren verlaat u het scherm zonder de aangepaste gegevens op te
slaan.
U komt weer terug in het aanbodscherm.
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Reserveren van leskisten
Bekijk het aanbod in het aanbodscherm (NME Centrum Duurzaam Rivierenland)
Klik op de titel (gele regel) van een product voor meer informatie.

Kies de gewenste leskist uit het aanbodscherm en klik op [reserveer] achteraan de regel.
Er verschijnt nu een scherm met gegevens over de gekozen leskist met daaronder:

Klik op een tijdstip met de status [vrij].
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Kies uw groep uit de uitklaplijst (zie hieronder).

Staat uw groep er niet bij of kloppen de gegevens niet? Voeg uw groep dan toe of wijzig
deze via schoolgegevens (zie ‘schoolgegevens invoeren en controleren’).
Controleer ook uw emailadres onderin het scherm!
Klik op

om de reservering definitief te maken.
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Reserveren van lessen en excursies
Deze reserveringen werken, net als bij leskisten, vanuit het aanbodscherm (zie
hierboven). Door op [reserveer] te klikken krijgt u een scherm aangeboden waarin u de les
of excursie kunt reserveren.

Klik op

om de reservering definitief te maken.

Reserveren van materiaalpakketten
Deze reserveringen werken, net als bij leskisten, vanuit het aanbod scherm (zie
hierboven). Door op [reserveer] te klikken krijgt u een scherm aangeboden waarin u de
materiaalzending kunt reserveren. Let op: u kunt de materiaalzending voor meer groepen
tegelijk reserveren.

Klik op

om de reservering definitief te maken.
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Reservering controleren of wijzigen
Ga vanuit het reserveringsscherm via
/aanbodscherm.

terug naar het begin-

U kunt nu uw reservering controleren via de
(rechtsboven).
U kunt hier de reservering wijzigen of verwijderen door op het icoontje achteraan de regel
te klikken.

Afsluiten
Ga vanuit het reserveringsscherm via
aanbodscherm.
Sluit het programma af via

terug naar het

rechtsboven in het aanbodscherm.

Voor vragen en/of uw inloggegevens neem contact op met:
NME Tiel – Duurzaam Rivierenland
Tel: 0344-634542 (op dinsdag en donderdag tussen 9 en 14 uur)
Email: educatie@duurzaamrivierenland.nl
Elisa Lamy is schoolconsulent en voert het NME aanbod voor primair onderwijs in Tiel uit, in
opdracht van Stichting Duurzaam Rivierenland. U kunt haar bereiken op 06-107 340 25

7

