
 

 

 

Handleiding Digitale NME-gids 

 

 

 

 

 

 

 

nme De Bastei, Nijmegen 

©2015  



De Digitale NME-gids 

 

In de digitale NME-gids voor het basisonderwijs staat het aanbod van alle lessen, 

lesmaterialen, projecten en andere producten van natuur- en milieuorganisaties in 

Nijmegen. De NME-gids toont het aanbod voor het schooljaar 2015-2016. 
 

Onderstaand treft u een handleiding aan die u kunt gebruiken bij het reserveren van 

activiteiten of materialen. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met 

nme De Bastei, nme@debastei.nl.  

 

Inloggen 

> Ga naar de website www.nmedebastei.nl 

> Klik op: ‘de digitale nmegids voor scholen’ 

> Wilt u alleen het aanbod inkijken? Klik rechtsonder op de button [zoeken in aanbod]  

> Wilt u reserveren, gegevens wijzigen of het voorstel bekijken? Klik linksonder op 

[inloggen]  

> Vul uw inlogcode en wachtwoord in 

 
Actualiseren/wijzigen contactgegevens 
 

> Klik op de button schoolgegevens, rechts op het scherm 

> Pas de gegevens aan onder de tabbladen schoolgegevens; groepen, methoden en 

schooltijden. 

 
Afbeelding 1: Schoolgegevens aanpassen 
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Bestellen 
 
Wilt u zelf direct activiteiten of materialen bestellen dat kan. Volg onderstaande instructies. 
 

 
Afbeelding 2: Homepage Digiplanner 

 
Bestellen met methode 

> Klik vanuit de homepage op de button ‘bestellen met methode’ rechts op het scherm 

(zie afbeelding 2) 

> Kies het leerjaar en de leerkracht 

> Kies de methode 

> Klik op de button advies tonen 

> Klik op de button reserveer bij de door u gewenste activiteiten 

> reserveren via inschrijving 

 vul voor excursies de voorkeursperiode/tijd en opmerkingen in. U krijgt 
bericht van de definitieve datum. 

> reserveren op datum en tijd 
 klik op de gewenste datum en vul de gegevens in. De excursie is 

meteen geboekt. 
 

Bestellen zonder methode 
> Klik vanuit de homepage op de button ‘bestellen zonder methode’ rechts op het 

scherm (zie afbeelding 2) 

> Vul naar keuze de groep, type les of trefwoord. 

> U krijgt een overzicht te zien van verschillende activiteiten en wat u in het 

verleden heeft gereserveerd 

> Druk op de knop reserveer indien u een leskist, gastles, excursie of materialen 

wilt reserveren.  

 

 

 

  



Reserveren 

Reserveren van een excursie 

> Reserveren via inschrijving 

Vul voor excursies de voorkeursperiode/tijd en opmerkingen in. U krijgt bericht van de 

definitieve datum. 

> Reserveren op datum en tijd 

Klik op de gewenste datum en vul de gegevens in. De excursie is meteen geboekt. 

 

Reserveren van een leskist 

Maak een keuze uit de vrije periode. Let daarbij op de blokweken. Mocht alles bezet zijn, 

neem dan contact op met nme de Bastei. 

 

 

Wat kunt u boeken per schooljaar 

 Natuurmuseum Nijmegen: 3 leskisten per groep 

 IVN: 1 excursie op jaarbasis per groep 

 Overige excursies: geen restricties, het aanbod is vrij te boeken 

 Plan de leskisten in verband met vervoer binnen blokweken (maximaal 4 blokken) 

 

Wat zijn de kosten 

 Als een activiteit geld kost dan staat dit erbij vermeld 

o Houdt er bij de leskisten rekening mee dat dit exclusief vervoerskosten is.  

o Wilt u de materialen laten vervoeren, dan kunt u contact opnemen met Marant 

en een abonnement afsluiten. 

 


