Handleiding actieplatform Schools4Life
Tijdens Schools4Life, de scholenactie van Dance4life, wordt geld zoveel mogelijk digitaal ingezameld. Zo komt
het geld veilig bij Dance4Life terecht. Bovendien wordt op deze manier bijgehouden hoeveel geld er is
ingezameld, welke leerlingen van jouw school actief zijn en welke leerlingen kans maken op prijzen!
Je vindt het Schools4Life actieplatform op: https://scholenactie.dance4life.nl/

Belangrijk!
// Voor het geld digitaal ingezameld kan worden, maakt een leerling een persoonlijke actiepagina aan. Via die
actiepagina kan een sponsor van een leerling het bedrag aan Dance4Life doneren.
// Alle scholen en klassen hebben ook een eigen actiepagina. Als een klas samen in actie komt, kan je er voor
kiezen om het ingezamelde bedrag op de actiepagina van de klas te storten. Dit geldt ook voor de opbrengst
van een gezamenlijke actie van de school.
// Wordt er contant geld ingezameld? Voor het bedrag overgemaakt kan worden naar Dance4Life, is het
belangrijk dat het geld eerst op een bankrekening wordt gestort. Bijvoorbeeld op een rekening van een ouder of
de school. Daarna kan het via de sponsorknop op de persoonlijke actiepagina van een leerling, klas of school
worden overgemaakt aan Dance4Life.
// Wil je als docent in actie komen? Leuk! Mail je naam & mailadres naar: scholenactie@dance4life.com en je
ontvangt een link waarmee jij jouw persoonlijke docenten-actiepagina kan aanmaken.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Aanmaken persoonlijke actiepagina leerlingen
Stap 1. Ga naar: https://scholenactie.dance4life.nl/start-een-profiel
Stap 2. Vink aan op welke school je zit en vul in het zoekveld de naam van jouw klas in.
Stap 3. Vink jouw klas aan en klik op ‘Persoonlijk >’.
Stap 4. Vul je gegevens in, kies een wachwoord en klik op ‘Profiel > ‘
Stap 5. Vul een motivatie in (optioneel!) en vul in welk bedrag jij wil ophalen voor Dance4Life.
Stap 6. Klik op ‘Aanmelden’
Stap 7. Jouw persoonlijke actiepagina is aangemaakt! Stuur de link van jouw actiepagina naar jouw sponsoren
en vraag hen om direct geld te doneren!
De link van jouw persoonlijke actiepagina is:
scholenactie.dance4life.nl/voornaam-evt.tussenvoegsel-achternaam
………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Aanmaken persoonlijke actiepagina docenten
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Wil je als docent in actie komen? Leuk, dat kan! Mail je naam & mailadres naar: scholenactie@dance4life.com
en je ontvangt een link waarmee jij jouw persoonlijke docenten-actiepagina kan aanmaken. Vanaf de
actiepagina voor docenten heb je ook toegang tot de aanvullende tips en tricks en gratis verdiepingslessen.
Deze vind je, na het aanmaken van een persoonlijke actiepagina, HIER.
……………………………………………………………………………………………………………

3. Geld doneren via ‘Sponsor een leerling’
Stap 1. Ga naar: https://scholenactie.dance4life.nl/sponsor-een-leerling
Stap 2. Typ in het zoekveld onder ‘Leerling, klas of school’ de naam van een leerling, klas of school.
Stap 3. Kies in het dropdown menu de leerling, klas of school die je wil sponseren en vink deze aan.
Stap 4. Vink aan of je het bedrag doneert namens een persoon of een organisatie/bedrijf.
Stap 5. Kies het bedrag dat je wil overmaken.
Stap 6. Vul je gegevens in en eventueel een persoonlijk bericht voor persoon die in actie komt.
Stap 7. Klik op: Betaling, vink je bank aan en klik op ‘Sponsor nu’ om het direct over te maken naar Dance4Life
via iDeal.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Geld doneren via de persoonlijke actiepagina van een leerling, klas of school
Stap 1. Ga naar de persoonlijke actiepagina van een leerling, klas of school.
Stap 2. Vink onder de rode balk met de knop ‘Sponsor’ aan of je het bedrag doneert namens een persoon of
een organisatie/bedrijf.
Stap 3. Kies het bedrag dat je wil overmaken en klik op ‘Gegevens>’.
Stap 4. Vul je gegevens in en eventueel een persoonlijk bericht voor persoon die in actie komt.
Stap 5. Klik op: Betaling, vink je bank aan en klik op ‘Sponsor nu’ om het bedrag direct over te maken naar
Dance4Life via iDeal.
// Is de link van de persoonlijke actiepagina van een leerling, klas of school niet bekend?
Vind HIER de actiepagina’s van alle leerlingen
Vind HIER de actiepagina’s van alle klassen
Vind HIER de actiepagina’s van alle scholen
………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Geld doneren via Tikkie
Stap 1. Een leerling of docent logt in op zijn of haar persoonlijke actiepagina.
(Nog geen persoonlijke actiepagina? Maak er eerst 1 aan! Zie hierboven: 1. Aanmaken persoonlijke
actiepagina leerlingen)
Stap 2. Kies op de persoonlijke actiepagina bij ‘Stuur jouw sponsors een Tikkie’ het bedrag dat de sponsor wil
doneren en klik op het bedrag.
Stap 3. Er verschijnt een pop-up met de link. Deel de link via WhatsApp, Facebook en/of mail met de sponsors.
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Stap 4. De sponsor klikt op de link en maakt de donatie direct over naar Dance4Life via iDeal.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
// Voor vragen en/of onduidelijkheden kan je natuurlijk altijd contact opnemen met het scholenteam van
Dance4Life: Hadewich, Magali, Isabelle en Mariëlle. Mail naar: scholenactie@dance4life.com of bel
020 521 66 55. We helpen graag!
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