MAAK KENNIS MET

WZC CASSIERS VZW

Welkom!
Beste nieuwe medewerker,
Proficiat! Je bent aangeworven als nieuwe medewerker in het woon- en
zorgcentrum Cassiers.
Een nieuw werk betekent o.a. een onbekende werkomgeving, heel wat
aanpassingen, nieuwe collega’s, zoeken naar je plaats in de voorziening,
enz... . Om de aanpassing vlot te laten verlopen hebben we een brochure
opgemaakt dat je daarbij kan helpen.
Met deze brochure wensen wij jou als nieuwe collega een woordje uitleg te
geven over het leven en werken in onze organisatie. Tijdens je onthaal zal er
een ervaren medewerker/collega aangeduid worden om jou, als
beginnende medewerker, te begeleiden. Bij deze persoon, je mentor,
kan je steeds terecht met al jouw vragen.
We zijn er ten stelligste van overtuigd dat je een positieve bijdage kan
leveren aan het woon- en werkklimaat binnen ons woon-en zorgcentrum.
Wij hopen dan ook op een aangename en vruchtbare samenwerking en
wensen je een positieve werkervaring toe.
Indien je na het lezen van de brochure nog verdere vragen hebt,
dan kan je altijd terecht bij de verantwoordelijken of bij de directie.
Alvast van harte welkom!
Gerdy Desmedt,
Algemeen Directeur

De voorziening
1.

ENTITEITEN

1.1

HET RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS CASSIERS

Het woonzorgcentrum Cassiers biedt de bewoners een aangepaste
woonst, professionele zorg en actviteiten op maat aan. Dit gebeurt in
een aangepaste, herkenbare, veilige en huiselijke omgeving.
Het rusthuis is erkend voor 100 ouderen die zowel valide, semi-valide,
als fysisch of psychisch zorgbehoevend kunnen zijn.
De afdeling “De Twee Linden” richt zich tot ouderen die in een beginnend of
gevorderd stadium van dementie verkeren.
De afdelingen “Watervliet 0” en “Watervliet 1” richten zich tot ouderen die
fysieke zorgen nodig hebben.
1.2

CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF

Het centrum voor kortverblijf voorziet tijdelijk opvang en verzorging voor
ouderen, van wie de thuisverzorger tijdelijk de zorg niet meer op zich kan
nemen, omwille van ziekte, ongeval, behoefte aan rust of vakantie.
Binnen de voorziening hebben we 3 kamers ter beschikking.
Kortverblijf houdt in dat de oudere voor een kortere periode opgenomen
wordt in het woonzorgcentrum. Het kortverblijf varieert van 3 tot max.
60 dagen na elkaar, en 90 dagen in één jaar.

1.3

CENTRA VOOR DAGVERZORGING

Het centrum voor dagverzorging heeft een thuiszorgondersteunende
functie. Via opvang in het centrum worden de familie en andere
mantelzorgers ontlast. Men krijgt ademruimte en de zorg voor de oudere
thuis kan langer volgehouden worden. De oudere kan kiezen om één of
meerdere dagen in de week een bezoek te brengen aan het centrum voor
dagverzorging. Op deze manier kan een opname in een rust- en
verzorgingstehuis uitgesteld worden.
Naast opvang zijn er binnen het centrum voor dagverzorging ook
verschillende vormen van verzorging mogelijk. Daarnaast kunnen de
bezoekers er ook terecht voor een zinvolle dagbesteding.
Onder begeleiding van ons gekwalificeerd personeel, kan men deelnemen
aan allerhande activiteiten.
Onze centra voor dagverzorging zijn:
• CDV De Corver te Houthulst
• CDV Het Kloosterhof te Vladslo
1.4

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN “DE OUDE HULST”

Residentie “De Oude Hulst” staat open voor dames, heren en koppels die
de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben met een verhoogde kwetsbaarheid
die nood hebben aan zorgondersteuning en zorgomkadering.
Vanuit de voorziening is er een samenwerking voorzien met Familiehulp en
het Wit-Gele Kruis. Er wordt een comfortabele woongelegenheid
aangeboden, met behoud van alle zelfstandigheid & privacy. en met een
uitgebreide waaier aan servicemogelijkheden.
Het gebouw bestaat uit 22 individuele flats, die zowel door koppels als door
alleenstaanden kunnen bewoond worden.
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1.5

LOKAAL DIENSTENCENTRA

Het lokaal dienstencentrum organiseert dienstverlenende activiteiten en
zorg voor alle valide ouderen uit de omgeving.
Onze lokale dienstencentra zijn:
• LDC De Schakel te Houthulst
• LDC De Klaproos te Vladslo

2.

DE RAAD VAN BESTUUR

Het woon- en zorgcentrum Cassiers is gegroeid vanuit de congregatie van
de Zusters van het Onbevlekte Hart van Maria. In 1988 heeft de congregatie
de uitbatingsvzw “vzw Cassiers rust- en verzorgingstehuis” gesticht,
nu genaamd vzw Cassiers woon- en zorgcentrum.
Aan het hoofd van de vzw staat een Raad van Bestuur:
• Voorzitter:				
Dhr. Joseph Jonckheere
• Gedelegeerd bestuurder:		
Dhr. Johan Decramer
• 1e ondervoorzitter:			
E.Z. Brigitte Vanden Broucke
• 2e ondervoorzitter:			
E.Z. Simonne Haeve
• Secretaris:				
Dhr. Dirk De Byser
• Andere leden:				
Dhr. Freddy Duron
						E.Z. Bernadette Ghesquière
						Dhr. Gino Keirsschieter
						Dhr. Frans Vandamme
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn:
1.

2.
3.
4.

Het besturen van het woonzorgcentrum Cassiers in al zijn aspecten
op lange termijn, zowel op bedrijfseconomisch vlak als op vlak van 		
personeelsbeleid en naar bewoners toe.
Het vertegenwoordigen van het woonzorgcentrum naar buiten toe.
Het benoemen en ontslaan van personeelsleden.
Het uitvaardigen van alle huishoudelijke reglementen.

De Raad van Bestuur heeft de heer Gerdy Desmedt aangesteld als
algemeen directeur van de voorziening.

3.

ORGANOGRAM
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4.

VOORSTELLING VAN DE SLEUTELFUNCTIES

4.1

DE DIRECTIE

Gerdy Desmedt
Algemeen directeur

Leen nys
Adjunct directeur
Tel. intern: 313

Ann Verschaeve
Adjunct administratief
directeur
Tel. intern: 312

Jurgen Delva
Hoofdverpleegkundige
Watervliet 0
Tel. intern: 380

Karolien
Verhaverbeke
Teamcoach
Watervliet 1
Tel. intern: 325

4.2 DE AFDELINGSHOOFDEN

Adeline Logghe
Hoofdverpleegkundige
De Twee Linden
Tel. intern: 331

4.3 DE COÖRDINATOREN

Kim Holvoet
Chef-kok
Tel. intern: 351

Isabel Vanhove
Coördinator centra
voor dagverzorging
en assistentiewoningen
Tel. intern: 391

Chantal Denolf
Coördinator lokaal
dienstencentrum
De Schakel

Patricia Azou
Coördinator lokaal
dienstencentrum
De Klaproos

Bronia Cornette
Coach hygiëne
Tel. intern: 362

De voorziening
5.

OPDRACHTVERKLARING

5.1

ONZE MISSIE

Als woonzorgcentrum willen we een warme woon- en leefomgeving en
een kwaliteitsvolle zorg aanbieden.
Deze missie vertaalt zich in de slogan “Met respect voor jou” en komt tot
uiting in volgende kernwaarden:
5.2 ONZE KERNWAARDEN
• BEZIELING
Vanuit een christelijke levensvisie creëren we een warme woon- en leefomgeving.
Onze medewerkers werken vanuit een diepe innerlijke gedrevenheid en enthousiasme.
We dagen onze medewerkers uit om hun eigen talenten te benutten en zo het beste te
geven van wat ze te bieden hebben.

• EIGENWAARDIGHEID
Eigenheid: we garanderen onze klanten de eigen regie over hun eigen levensstijl.
Eigenwaarde: we verhogen de eigenwaarde van de klanten door keuzevrijheid en
respecteren deze keuze.
Waardigheid: ons handelen is gericht op maximale gezondheid, participatie en
veiligheid van onze klanten.

• DESKUNDIG
We handelen met kennis van zaken. Echte professionaliteit vertrekt vanuit goesting.
We coachen onze mede-werkers tot competente mede-denkers.

• VERBONDENHEID
In onze organisatie staan we voor samenhorigheid: het geheel is steeds meer dan de som
van de delen. Verbondenheid maakt ons steeds verantwoordelijk voor elkaar en voor ons
handelen.

• ONDERNEMEND
Vanuit een dynamisch sociaal ondernemerschap en duurzame bedrijfsvoering spelen we in
op het veranderend maatschappelijk beeld op zorgorganisaties. We gaan spaarzaam om
met de beschikbare middelen. We werken daadkrachtig, innovatief en resultaatgericht.

Goed om te weten
1.

PRAKTISCHE INFORMATIE

1.1

WAT ZIJN JE WERKUREN?
Je werkt volgens het gepland uurrooster.
Op het aanvangsuur dat op het rooster staat, ben je in
beroepskledij aanwezig op de dienst.

1.2

WAAR KAN JE JE OMKLEDEN?
Je kan je omkleden in de kleedkamer. Daar is ook een
kastje voorzien waarin je je persoonlijke bezittingen kan
opbergen. Sluit je kastje steeds af en houd de sleutel bij.
Voor deze sleutel wordt een waarborg van €30 gevraagd.
De meeste medewerkers dragen een broekpak.
De voorziening staat in voor het wassen van deze
broekpakken. De vuile werkkledij kan je deponeren in de
voorziene zakken in de kleedkamer. De werkkledij (broekpakken, veiligheidsschoenen, ...) mag niet aangehouden
worden om naar huis te gaan.

1.3

WAAR KAN JE ETEN OF DRINKEN?
De medewerkers kunnen iets eten en drinken in de
personeelsruimte. De ochtend- en middagbreaks kunnen
daar genomen worden. Er is altijd soep, koffie en water
voorzien. In deze ruimte staan een koelkast en een
microgolfoven.

‘s Middags kan het personeel kiezen tussen volgende maaltijden:
• Warme maaltijd: € 3,00. Bonnetjes kunnen aan het onthaal gekocht
worden en dienen vóór 9u30 te worden gedeponeerd in het daartoe
bestemde bakje in de personeelsruimte. De maaltijden worden dan op de
middag ter beschikking gesteld in deze ruimte.
• Belegd broodje: prijs afhankelijk van keuze broodje. Eveneens aan het
onthaal kan er tot 9u30 een broodje besteld worden. Deze worden tegen
de middag gebracht door een externe broodjeszaak en in de frigo in de
personeelsruimte gelegd.
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1.4

WAT IS VERBODEN?
Tijdens de dienst mag er niet gerookt worden.
Tijdens de breaks kan er gerookt worden op de
binnenkoer aan de personeelruimte.

Er mag door medewerkers niet gegeten worden van het
voedsel dat voor de bewoners bestemd is. Voor het
personeel wordt tijdens de breaks soep, brood, koffie en
water voorzien in de personeelsruimte.
Tijdens de diensturen is het niet toegelaten om je gsm bij te
hebben, dus deze laat je achter in je kastje. Als iemand jou
dringend moet bellen, geef je het algemeen nummer van
de voorziening door: 051 70 81 90. De onthaalbediende zal
je dan doorschakelen.

Het is niet toegelaten om financiële giften van bewoners en
families te aanvaarden. Gelieve expliciet te zeggen dat er
geen geld aanvaard mag worden. Mocht er (per
uitzondering) toch ergens geld gegeven worden op dienst,
dan moet dit geld afgegeven worden aan het onthaal en
zal dit gebruikt worden voor personeels-extraatjes.
De hygiëne in de keuken wordt aan strenge HACCP-normen
onderworpen. Als je niet tot het keukenteam behoort, mag
je de keuken niet betreden.

2.

HET LOON
De verloning gebeurt volgens het paritair comité 330.01.20
(gezondheidsdiensten en -instellingen)
Het loon wordt in 2 schijven betaald:

1. Op de 20ste van elke maand wordt een verschot op je rekening gestort.
Het bedrag van het voorschot is afhankelijk van je jobtime.
2. Tijdens de eerste week van de daaropvolgende maand ontvang je dan
de afrekening.
De loonbrieven worden niet opgestuurd, deze worden via de kleedkastjes
intern verdeeld.
De voorziening kent ook extralegale voordelen toe:
• Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur word je automatisch
aangesloten in onze collectieve hospitalisatiepolis. Je krijgt ook de kans om
partner en kinderen (kinderbijslaggerechtigd) tegen een voordelig tarief aan
te sluiten.
• Eenmaal je 6 maanden in dienst bent, ontvang je maaltijdcheques,
ongeacht de soort arbeidsovereenkomst. De waarden van de cheques is
bepaald op € 6,00 waarvan € 1,09 wordt verrekend via de loonfiche.

Goed om te weten
3.

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE?
Iedere afwezigheid ingevolge ziekte of ongeval, moet je
vóór dienstaanvang melden aan je directe leidinggevende.
Bij afwezigheid van de leidinggevende wordt dit
rechtstreeks gemeld aan iemand van de directie.

Uitzonderingen: Dienst neemt aanvang vóór 8 uur: je meldt je afwezigheid
aan de verpleegkundige die van permanentie is (zodat collega’s die ook van
dienst zijn op de hoogte zijn van je afwezigheid). Na 8 uur neem je sowieso
nog eens contact op met je directe leidinggevende of met iemand van de
directie. Tijdens weekend: je neemt contact op met de werkende
verpleegkundige die de permanentie in het woonzorgcentrum verzorgt.
Binnen de 48 uren moet een geneeskundig voorschrift aan de directie
afgeleverd worden (in geval het briefje wordt opgestuurd is het de
poststempel die telt).
Merk op: ook voor 1 dag afwezigheid is een medisch getuigschrift vereist.
Indien de ziekte verlengd wordt, moet dit zo snel mogelijk en ten laatste 1
dag op voorhand doorgegeven worden aan je directe leiddinggevende of
aan iemand van de directie.
Bij ziekte kan je het bezoek krijgen van een controlearts.

4.

WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL?

Bij een arbeidsongeval kan je uiteraard indien nodig op de verpleegpost
terecht voor het toedienen van de eerste zorgen. Meld onmiddellijk het
ongeval aan je verantwoordelijke of aan een collega.

Neem contact op met Ann Verschaeve. Ann zorgt voor de aangifte naar de
arbeidsongevallenverzekering en bezorgt je het medisch attest die door de
arts moet worden ingevuld. Het ingevulde attest wordt samen met de
aangifte binnen de 8 dagen opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij.
Bezorg het attest dan ook zo snel mogelijk terug.

5.

VAKANTIE

24 vakantiedagen worden opgesplitst als volgt:
• wettelijke vakantie: 20 dagen
• bijkomende CAO-verlof: 3 dagen
• Vakantie voor Vlaams Gemeenschapsfeest (11 juli):
1 dag à rato de jobtime
Om de continuïteit van de dienst te verzekeren, bestaat er een vakantieregeling waarin een spreiding van de vakantiedagen over heel het jaar bepaald wordt. Deze regeling ontvang je in de maand december.
Vakantie vraag je aan bij de afdelingshoofd.

Goed om te weten
Bedienden ontvangen hun dubbel vakantiegeld samen met het loon van
juni. Arbeiders daarentegen krijgen in april en mei vakantiegeld van de
‘Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie’.
Medewerkers die van een andere werkgever komen, zullen vakantie
toegekend worden op basis van van vakantieattesten die door de vorige
werkgever afgeleverd werden en die verplicht aan de personeelsdienst
moeten bezorgd worden.
Naast de gewone betaalde vakantie heeft iedereen recht op 10 wettelijke
feestdagen.

6.

OPLEIDING
Zoals elke werknemer krijg ook jij de kans om bijscholing te
volgen, zodat je je verder kunt ontplooien en bekwamen in
je vakkennis. Ook in functie van de ontwikkelijk en
vernieuwing van de organisatie en dienstverlening wordt
vorming en opleiding als een belangrijk instrument gezien.

De verplichte vorming (bv. jaarlijkse brandopleiding) valt binnen de werkuren
of wordt betaald of gerecupereerd. Uren van interne vorming komen op het
uurrooster. Elke medewerker geeft via Opyx de gevolgde vorming door aan
de kwaliteitscoördinator Nele Van Kerschaver.
Van de gevolgde vormingen extern dienst steeds een vormingsattest te
worden binnengebracht. Verdere details i.v.m. onkostenvergoeding en
recuperatie van vormingsuren kunnen bekomen worden bij de adjunct
directeur. Het is evenwel noodzakelijk dit vóór het volgen van de vorming te
bespreken met de directie.

7.

HYGIËNE

Ter preventie van infectieoverdracht moet iedere werknemer enkele
maatregelen inzake hygiëne in acht nemen.
7.1

PERSOONLIJKE HYGIËNE

• Ringen (ook trouwring), armbanden en polsuurwerk zijn niet toegestaan.
Alsook lange oorbellen en lange halskettingen.
• De nagels moeten kortgeknipt en zuiver zijn. Nagellak en kunstnagels zijn
verboden.
• Wondjes ter hoogte van de handen moeten afgedekt zijn door een
ondoordringbaar verband.
• Lange haren moeten opgestoken of bijeengebonden worden.
• Iedere medewerker dient de voorziene werkkledij te dragen. De kledij mag
de voorziening niet verlaten, ook niet om te wassen. Er mag geen kledij over
de werkkledij gedragen worden.
7.2 HANDHYGIËNE
Een goede handhygiëne is de belangrijkste maatregelen om overdracht
van micro-organismen tussen bewoners en medewerkers en bewoners
onderling te voorkomen. Onder handhygiëne wordt zowel het gebruik van
handalcohol, het gebruik van niet-steriele handschoenen als het wassen
van de handen met water en zeep verstaan.
De handen moeten steeds gewassen worden bij aanvang en einde van
de dienst, vóór iedere maaltijd, na gebruik van toilet, na hoesten, niezen of
snuiten, bij contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen en bij
zichtbaar vervuilde handen.
Tussen de verschillende contacten met bewoners en na verzorgende of
verpleegkundige taken is het belangrijk om de handen te ontsmetten met
de voorziene handontsmetting.

Goed om te weten

In de voorziening zijn er ook op iedere dienst niet steriele wegwerphandschoenen aanwezig. Deze moeten steeds aangewend worden bij mogelijks
contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen. Na het uittrekken van
de handschoenen moeten de handen steeds ontsmet worden. Er mag ook
nooit met hetzelfde paar handschoenen naar een andere bewoner gegaan
worden. En tenslotte is het dragen van handschoenen geen alternatief voor
het toepassen van de handhygiëne.
Verdere instructies inzake handhygiëne zijn terug te vinden in het
draaiboek voor infectieziekten.

8.

VEILIGHEID EN WELZIJN OP HET WERK

8.1

DE INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING

Het preventiebeleid in de voorziening wordt geleid door de IDPB. Het
voorkomen van arbeidsongevallen en het verkleinen op risico’s op
beroepsziekten staan hier op de eerste plaats. Met al je vragen,
opmerkingen of suggesties inzake veleigheid en je algemeen welzijn
kan je op donderdagvoormiddag terecht bij Maxime Huyghe, intern
preventieadviseur.

8.2 VERTROUWENSPERSOON
Nele Van Kerschaver (sociale dienst) is in de voorziening het eerste
aanspreekpunt en bemiddelaar bij conflicten, pesten, geweld en
ongewenst seksueel gedrag op het werk. Je kan steeds bij haar terecht met
je problemen. Zij kreeg de nodige opleiding en zal je probleem met alle discretie behandelen. Het interne nummer van Nele is 314.
Je kan ook terecht bij het team ‘psychosociaal welzijn’ van Provikmo
(Tel 050 47 47 35).
8.3 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Binnen de voorziening zijn heel wat persoonlijke beschermingsmiddelen
aanwezig. Deze zijn bedoeld om je te beschermen tegen letsels en
lichamelijke schade. Er wordt dan ook verwacht dat je deze steeds gebruikt.
Binnen de keuken is men verplicht om veiligheidsschoenen te dragen.
Deze worden voorzien door de voorziening. Andere medewerkers moeten
gesloten schoeisel dragen zodat de voeten beschermd zijn bij gebruik van
de tillift, poetskar, maaltijdkar, ... . Handschoenen moeten gebruikt worden
bij ieder mogelijks contact met urine, stoelgang of speeksel.
8.4 ORDE EN NETHEID OP HET WERK
Er wordt gevraagd om de nodige aandacht te besteden aan orde en
netheid. Ze vormen de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving:
• Afval correct verwijderen
• Materiaal niet laten rondslingeren
• Uitgangen en vluchtwegen zijn steeds vrij
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8.5 MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN
Rugklachten zijn een veel voorkomend fenomeen in onze sector. Om
dergelijke klachten tot een minimum te beperken is het van groot belang
om aandacht te besteden aan de manier waarop je een voorwerp of een
persoon verplaatst. Binnen onze voorziening is er dan ook een tilcoach en
tilreferenten aangesteld. Zij hebben in samenwerking met de dienst kiné en
directie een tilbeleid uitgewerkt die gevolgd moet worden. Mocht je vragen
of problemen hebben hieromtrent kun je steeds bij één van hen terecht.

8.6 BRANDPROCEDURE
Een brand kan zelf ontdekt worden of kan opgemerkt worden door een
detector.
Procedure te volgen bij het ontdekken van een brand:
1. Druk de brandmeldknop in en neem een poederblusser
2. Eerste bluspoging
3. Brandweer bellen en evacuatie van de RUIMTE
4. Evacuatie van het COMPARTIMENT
5. Overdracht aan de brandweer
6. Directie verwittigen
!! GEBRUIK NOOIT LIFTEN BIJ BRAND !!
De volledige procedure vind je terug in de map ‘brand’ op iedere dienst en
in het onthaal.
• Wees steeds alert bij toestanden waar vuur of warmte wordt gebruikt:
roken, fornuizen, frietketels, wafelijzers, ...
• Nooit brandbaar materiaal naast warmtebronnen opstellen.
• Doe de TV’s steeds volledig uit.
• Plaats nooit iets vóór de brandblusapparaten of muurhaspels.
• Branddeuren mogen nooit geblokkeerd worden. Het automatisch sluiten
mag niet verhinderd worden om de brand binnen 1 compartiment te
beperken.
8.7 GEVAARLIJJKE PRODUCTEN
Producten die letsels of schade kunnen veroorzaken worden gevaarlijke
producten genoemd. Wanneer met dergelijke producten gewerkt wordt, is
het nodig op de hoogte te zijn van de mogelijke gevaren en risico’s.
Van ieder product bestaat er een informatieblad en deze kan je steeds
raadplegen. Lees ook steeds het etiket alvorens een product te gebruiken
en volg de instructies op.
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8.8 RECHTSTREEKSE DEELNAME VAN WERKNEMERS
AAN HET WELZIJNSBELEID
De wet stelt dat iedere voorziening op een bepaalde manier er moet voor
zorgen dat werknemers betrokken worden in het welzijnsbeleid. In onze
voorziening gebeurt dit aan de hand van een klembord en een uithangbord. Beide bevinden zich aan de personeelsruimte. Op het klembord kun
je als medewerker discreet voorstellen doen aan de werkgever of
opmerkingen neerschrijven over maatregelen die de werkgever voorstelt
of beslist in verband met welzijn op het werk.
Een deel van de uithangborden aan het personeelsruimte is voorbehouden
om alle berichten in verband met het welzijnsbeleid op te hangen. Ook hier
kun je als medewerker voorstellen doen of opmerkingen ophangen over
voorstellen of beslissingen van de werkgever. Het uithangbord is ook
voorzien van extra gegevens waaronder de gegevens van de externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk (Provikmo) en de
gegevens van de medische en technische inspectie. Dit om eventueel
bijkomend advies te bekomen.

9.

INTERNE COMMUNICATIE VIA OPYX

9.1

OPSTART OPYX

Open ‘Opyx’ via de snelkopping op het bureaublad.
Geef je gebruikersnaam (eerste letter van je voornaam, gevolgd door je
familienaam) en wachtwoord in. Klik op ‘inloggen’.
9.2 BOODSCHAP VERSTUREN
Eerst kom je op het ‘Advalvas’-scherm terecht. Hier komt belangrijke
informatie op zoals data opleidingen, nieuwe bewoners, enz ... .
Na het sluiten van dit bericht kom je terecht in jouw berichteninbox.
Om een boodschap te versturen klik je op ‘nieuw bericht’.
Bij ‘Aan’ typ je de naam van de ontvanger. Als je de eerst of enkele letters
van de naam typt krijg je reeds enkele suggesties. Klik hier dan de juiste
naam aan. Hier kun je ook meerdere geadresseerden toevoegen.
Typ vervolgens een titel bij ‘onderwerp’ en uw bericht in het tekstvak
eronder. Als je dit wenst kun je ook een bijlage toevoegen door op
‘bestand toevoegen’ te klikken.
Om het bericht te versturen klik je op ‘versturen’ onderaan.
9.3 BOODSCHAP LEZEN, BEANTWOORDEN EN AFDRUKKEN
Bij ‘ontvangen berichten’ klik je op het onderwerp van het bericht om het te
openen. Onder de ontvangen boodschap kan je in het tekstvak het bericht
beantwoorden. Opgelet: de naam van ontvanger moet opnieuw ingevoegd
worden bij ‘Aan’. Klik daarna op ‘versturen’ om het bericht te beantwoorden.
Om het bericht af te drukken klik je onderaan links op ‘afdrukken’.
Als er een bijlage toevoegd werd aan het bericht kun je dit onderaan het
verzonden bericht terugvinden. Klik op de blauwe titel van de bijlage om
het te openen.
Eén van de grote voordelen van ‘Opyx’ is ondermeer dat alle info ook van
thuis uit kan worden geraadpleegd. Typ in uw browser op uw ipad of pc:
https://login.opyx.net.
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