JE ACCOUNT OP WWW.KJV.BE
Je KJV-werking registreren
Als je mee gaat doen met de KJV, meld je je aan op www.kjv.be. Bij je registratie vragen we algemene
gegevens over je KJV-werking en je contactgegevens. Die contactgegevens gebruikt Stichting Lezen
voor alle KJV-correspondentie. Op basis van de cijfers en details die jij doorgeeft, weet Stichting Lezen
hoeveel KJV-centra en juryleden er zijn en welke boeken in de prijzen vallen.
Om het overzichtelijk te houden, vragen we er per KJV-werking één coördinator aangesteld wordt. Die
coördinator is contactpersoon en beheert de account.
Registreren
1.
2.
3.
4. Je krijgt meteen een bevestigingmail. Klik op de link in die mail om je registratie te voltooien.
5. Krijg je niet onmiddellijk een bevestigingsmail? Kijk dan eens bij je ongewenste of junkmail.
Soms houdt de spamfilter het mailtje onterecht tegen.
6. Klaar! Je werking is geregistreerd en je hebt een account waarin je je KJV-gegevens bijhoudt.
Inloggen en aanpassen
Je KJV-werking registreren doe je maar één keer. Zodra je een account hebt, houdt Stichting Lezen je
automatisch op de hoogte over de KJV.
Met je paswoord en je e-mailadres kan je altijd inloggen op je account. In je profiel hou je alle
gegevens over je KJV-werking bij: adres, samenwerkingsverbanden, aantal juryleden. Op het einde van
het leesjaar geef je via het stemformulier de stemmen van je juryleden door.
Je kan je account altijd aanpassen

als het aantal juryleden verandert, als je met meer of minder of

Inloggen
1.
2.
eld je aan met je e-mailadres en paswoord.
3. Je komt meteen terecht in je profiel.
Je profiel bestaat uit drie delen: contactgegevens, jouw KJV-werking en de samenstelling van je
leesgroep(en):
1. Contactgegevens
Wij lezen mee in 2010-2011!
Organisatie
Voornaam
Naam
Straat
Nr
Postnummer
Gemeente
Provincie

Ja/nee
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Tel
E-mail
Paswoord

Bij het begin van het leesjaar vink je
bent, krijg je een mailtje dat je hieraan herinnert.

10-2011

geregistreerd

De contactgegevens die je hier noteert, gebruikt Stichting Lezen voor alle KJV-correspondentie.
Stichting Lezen stuurt vooral e-mails, maar doet af en toe ook een brief op de post.
2. Onze KJV-werking
gemeente
T
Type begeleiding
KJV

KJV-

Ja / nee
Begeleid /
Niet begeleid /
Combinatie

is in onze gemeente een samenwerkingsverband tussen
Onze KJV-werking bestaat sinds
KJV

De gemeente waarin de contactpersoon woont, is daarom niet de gemeente waar de KJV plaatsvindt.
Noteer daarom hier expliciet je KJV-gemeente ook als de twee gemeentes dezelfde zijn. Zo weet
Stichting Lezen precies waar de KJV actief is en kan ze geïnteresseerde juryleden snel naar de juiste
persoon sturen.
Wil je dat geïnteresseerde juryleden rechtstreeks contact met je kunnen opnemen? Vink dan het hokje
Is er een KJV-werking in mijn buurt?
meteen op de website,

3. Onze leesgroepen in 2010-2011
Heeft je werking meer dan één leesgroep in een leeftijdscategorie?
Vul dan het totaal aantal juryleden in.
Groep 1
> naam begeleider(s)
Groep 2
> naam begeleider(s)
Groep 3
> naam begeleider(s)
Groep 4
> naam begeleider(s)
Groep 5
> naam begeleider(s)
Groep 6
> naam begeleider(s)

lezers
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Bij de start van het leesjaar noteer je alvast het aantal juryleden en de namen van de begeleiders.
Wanneer je op het einde van het leesjaar de stemmen van de juryleden doorgeeft, pas je dit aantal aan.
Niet alle juryleden die aan het leesjaar begonnen, zullen tot op het einde meegelezen hebben.
Als je stemmen verzamelt en doorgeeft van een niet-begeleide leeftijdsgroep, noteer je op de plaats
voor de begeleiders
Stemmen tellen en online doorgeven
Op www.kjv.be vind je de laatste dag waarop je de stemmen kan doorgeven. Het eindtotaal van de
stemmen van al je juryleden geef je via het stemformulier in je account heel eenvoudig online door.
Stemmen tellen
1.
2.
3. Download het Excel-telformulier.
4. Noteer van elk jurylid de rangorde in het Excel-formulier. Het bestand telt zelf alle cijfers op,
zodat per boek automatisch het totaal van de leesgroep verschijnt.
5. Van elk boek geef je het totaal door via je account.
Stemmen online doorgeven
1.
2. K
3.
4.
5.

-mailadres en paswoord.

Als je stemmen met succes doorgege
kwestie. Is dat niet het geval, probeer dan opnieuw of mail naar kjv@stichtinglezen.be.
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