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Handleiding online les reserveren bij Sportschool Muilwijk 
 

Stap 1: Beginnen 

Via website: ga naar www.sportschoolmuilwijk.nl, klik rechtsboven in het scherm op  

‘les reserveren’. 

Via app: Download de Sportschool Muilwijk app via Google Play store of Apple App store. 

 

 

Stap 2: Startscherm 

Je bent nu bij het startscherm. De knop ‘nieuws’ is al te openen zonder persoonlijk in te loggen. Klik 

rechts onderin het scherm op ‘inloggen’. 

 
 

Stap 3: Wachtwoord instellen 

Je bent nu bij het inlogscherm. Vul hier je email adres in waarmee je in ons ledensysteem staat en 

klik op ‘mail mijn wachtwoord’. Je ontvangt nu een email van ons (controleer ook de spambox!) 

waarin je meteen de mogelijkheid krijgt om een eigen wachtwoord aan te maken. Dit doe je door op 

de link in de email te klikken. 

 

http://www.sportschoolmuilwijk.nl/
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Stap 4: Inloggen 

Wanneer je je wachtwoord hebt ingesteld logt het systeem je automatisch om veiligheidsredenen 

eerst uit. Log nu opnieuw in met je emailadres en je nieuw ingestelde wachtwoord. Je komt nu in je 

persoonlijke digitale omgeving.  

 

Klik op ‘reserveren’. 

 
 

 

Stap 5: Les reserveren 

1. Afbeelding 1: Het lesrooster met alle lessen waarvoor kan worden gereserveerd wordt 

zichtbaar. Klik op een les om die te reserveren.  

2. Afbeelding 2: de volgende melding popt op. Klik ‘ja’ om de les te reserveren. 

3. Afbeelding 3: bevestig de reservering door op ‘reserveren’ te klikken. 
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Stap 6: Reserveringen bekijken en beheren 

Ga terug naar het hoofdmenu door bovenaan het scherm op het pijltje terug te klikken of door op 

het ‘home’ icoontje links onderin te klikken. 

 

Klik op ‘mijn reserveringen’. 

Je krijgt nu het overzicht van jouw gereserveerde lessen. 

 
 

Wanneer je een les wilt annuleren klik je op ‘verwijder’. 

 

 

!! Extra informatie !! 

• Wanneer een lestijd in het rooster op groen staat betekent dit dat er nog plekken vrij zijn.  

• Wanneer een les vol gereserveerd is verspringt de lestijd in het rooster op rood.  

• Wanneer een les vol is, maar iemand zijn/haar reservering voor die les annuleert, zal de 

lestijd in het rooster verspringen van rood naar groen door de vrijgekomen plek. 

 

 

Uitleg overige knoppen 

• Nieuws: hier vind je alle laatste nieuwsberichten van Sportschool Muilwijk. 

• Mijn gegevens: hier kun je je gegevens inzien waarmee je bij ons staat geregistreerd.  

• Online lessen: achter deze knop zullen wij posts maken per sport, waar we alle links naar 

online lessen en instructiefilmpjes plaatsen.  

 

 

 

 

 

 


