Betreft: Webwinkel iDEALnet.nl
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Het Perron heeft een samenwerking met Stichting iDEALnet. iDEALnet.nl is een gratis online dienst voor ouders
waarmee onder andere op een veilige en makkelijke manier kan worden betaald voor de schoolkosten, zoals
excursies en schoolreisjes, maar ook de laptopbijdrage. U heeft zo altijd een handig overzicht van uitgaven en
uitgevoerde betalingen per schooljaar op uw eigen ouder/gezinspagina.
Door middel van deze brief verzoeken wij u de onderwijskosten ten behoeve van uw kind(eren) voor het
aankomende schooljaar 2020-2021 via iDEALnet.nl te voldoen. Nieuwe ouders dienen zich eerst eenmalig als
ouder te registeren via onze schoolwebsite. Dit is een kleine handeling. De webwinkel is toegankelijk vanaf
25 juli 2020.
Registreren als ouder (Bent u al geregistreerd dan hoeft u dit niet nogmaals te doen).
1. Ga naar www.hetperron.nl
2. Op onze homepagina ziet u in een geel venster onze Webwinkel, u klikt op ‘inloggen Webwinkel’.
3. Daarna klikt u op ‘Eerste keer inloggen? Registreer hier eerst
4. Vul de onderstaande gegevens en uw emailadres in, klik daarna op Verzenden. De Schoolcode is: 02MF. Het
leerlingnummer treft u in de overige informatie aan die u bij deze brief heeft ontvangen (het leerlingnummer
begint met het getal 50000, gevolgd door een 4 cijferig persoonlijk nummer).
02MF

5.
6.
7.

U ontvangt uw inloggegevens op het door u opgegeven e-mail adres voor directe toegang tot uw persoonlijke
ouder-/gezinspagina.
U kunt inloggen op uw persoonlijke ouder-/gezinspagina vanaf het inlogvenster
(automatisch ziet u de naam van uw kind / namen van uw kinderen die op het zelfde adres wonen).
U kunt nu producten aanschaffen en afrekenen.

Als u vragen heeft over het gebruik van iDEAlnet.nl dan kunt u 7 dagen per week tot 22.00 uur contact opnemen
met de helpdesk via 085-2734900 of een mail sturen naar helpdesk@idealnet.nl
Met vriendelijke groet,

A. Diepeveen
Locatiedirecteur Het Perron

