
Handleiding Inschrijven voor een les 

 
Via de e-mail heeft u de inloggegevens voor uw school ontvangen. Alle leraren kunnen met 
deze gegevens inloggen om hun eigen groep aan te melden voor een gratis natuurles.  
Let op: leraren met meerdere groepen moeten de les voor elke groep apart reserveren! 
 
Stap-voor-stap inschrijven 

1. Op  www.natuurstad.nl/educatie zie je een overzicht van de onze natuur lessen. Je 
kunt filteren op Aanbod, Groepen en Locatie. Kies hier voor de locatie in jouw buurt.   

2. Kies hier voor een les voor je groep. 
3. Hier lees je alle informatie over deze les. 
4. Klik onderaan de pagina op de reserveerknop die bij jouw gewenste locatie hoort. 
5. Klik onderaan de pagina op de knop 'reserveer dit item'. 
6. Je logt nu in met de gegevens die je eerder ontvangen hebt. 
7. Selecteer hier je groep en controleer de gegevens. 
8. Je groep mag 1 gratis les volgen. Is het een extra les is die je wilt volgen? Selecteer 

dan 'Ja'. Aan een extra les zijn kosten verbonden. 
9. Klik op reserveren. Je krijgt een bevestiging van je inschrijving. 

 
Zes weken voor aanvang van de periode waarin je gekozen les plaatsvindt, ontvang je een e-
mail van ons. Via deze e-mail kun je zelf een lesdag en tijdstip naar keuze selecteren. Daarbij 
ontvang je ook de lesbrief en handleiding van de betreffende les.  
 
Stap-voor-stap inschrijving aanpassen of verwijderen 
 

1. Ga naar natuurstad.nl/lessen/nme-gids en klik rechtsboven op inloggen. 
2. Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je van ons hebt ontvangen. 
3. Je ziet een overzicht van de lessen. Klik rechts bovenin op 'bestellingen'  
4. In het overzicht zie je de lessen waarvoor jullie school heeft ingeschreven. 
5. Klik op het potloodje  achter de les die je wilt aanpassen.  

 
Inschrijving aanpassen 

• Pas de gegevens waar nodig aan.  

• Vul je e-mailadres in. Op dit e-mailadres ontvang je de bevestiging van je reservering. 
 
Verwijderen van de inschrijving 

• Klik op verwijderen om de inschrijving te annuleren.  

• Vul een reden in waarom je de les annuleert. 

• Klik op Ja, verwijderen.  
 

6. Klik op reserveren. Je inschrijving is nu aangepast. Via de e-mail ontvang je een 
bevestiging van de aanpassing of verwijdering van je inschrijving. 

 

  

https://www.natuurstad.nl/educatie
http://www.natuurstad.nl/lessen/nme-gids


Handleiding Reserveren 

Stap-voor-stap reserveren van een datum en tijdstip 
1. Log in op natuurstad.nl/lessen/nme-gids met de gegevens van je school. 
2. Klik op bestellingen. In het overzicht staan de lessen waarvoor je bent ingeschreven.  
3. Klik op het potloodje  achter de les waarvoor je een datum en tijd wilt reserveren. 
4. Klik op wijzigen 
5. Kies een datum en een tijdstip. Als je klikt op het vergrootglas, kun je filteren op 

maand, weekdag of locatie. 
6. Controleer de gegevens die al zijn ingevuld. 
7. Vul je e-mailadres in. Op dit e-mailadres ontvang je de bevestiging van je reservering. 

Je ontvangt altijd een bevestiging op het centrale emailadres van je school. 
8. Klik op reserveren. Uw reservering is nu voltooid. Via de e-mail ontvangt u een 

bevestiging van uw reservering. Controleer of hier de juiste datum en tijdstip in 
staan.  

 
  

http://www.natuurstad.nl/lessen/nme-gids


 
1. rechtsboven op inloggen. 
2. Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u van ons hebt ontvangen. 
3. U ziet een overzicht van de lessen. In de linker menubalk kunt u de lessen filteren. 

Kies hier voor de locatie in uw buurt.  Ook kunt u filteren op niveau en les type. 
4. In het overzicht verschijnen de lessen die op de locatie bij u in de buurt worden 

gegeven. Klik op een les voor meer informatie. 
5. Heeft u een les uitgekozen, klik dan op reserveren.  
6. Kies bij groep uw groep uit de lijst. Staat de groep nog niet in de lijst? Kies dan voor 

nieuwe groep invoeren en vul de gegevens van uw groep in. Als de leerkracht nog 
niet bekend is, vul bij achternaam Leerkracht van groep (groepsnaam) in en bij e-
mailadres het adres in van de NME-coördinator. 

7. Geef aan of het een extra les is. Voor een extra les moet worden betaald. 
8. Vul uw e-mailadres in. Op dit e-mailadres ontvangt u de bevestiging van uw 

reservering. 
9. Klik op reserveren. Uw inschrijving is nu voltooid. Via de e-mail ontvangt u een 

bevestiging van uw reservering. 
 

 


