Handleiding Carpool Ouders
Beste ouders,
Dit jaar voorzien we geen bus die naar de kampplaats rijdt, omdat dit voor de leiding niet
haalbaar is. We voorzien wel een carpool tool die jou kan helpen om je kind en eventueel
jezelf naar de kampplaats (op 12 juli: Gnorgels, Hydra’s en Astomi’s) of terug naar huis (op
19 juli: iedereen behalve oudste Astomi’s en leiding) te brengen! We moedigen het zeker
aan om hier volop gebruik van te maken. Er is namelijk niet veel plaats om te parkeren en
carpoolen is beter voor het milieu. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
KLJ Tildonk

Inhoud:
-

Jezelf als bestuurder toevoegen
Je kind als passagier toevoegen
Je kind op de wachtlijst zetten indien er geen vrije plaatsen zijn

A) open deze link: https://www.groupcarpool.com/t/2hqyp8 (ook te vinden via de
PowerPoint)
Je krijgt dit scherm te zien

B) voeg jezelf toe als bestuurder
1) klik op “Add”
2) vul jouw eigen gegevens in (zie onderstaande afbeelding als voorbeeld)

Via ‘seats’ kan je aangeven hoeveel vrije plaatsen er in jouw auto beschikbaar
zijn.
Via ‘departing time’ kan je aangeven of je op 12 juli of op 19 juli rijdt en om hoe
laat je vertrekt.
Via ‘notes’ kan je opmerkingen toevoegen. Bijvoorbeeld: ‘ik verwacht alle
passagiers bij mij thuis op het vertrekuur’ of ‘ik kom iedereen thuis ophalen’.
3) Klik daarna op ‘add car’ om jou als bestuurder toe te voegen. Jouw auto verschijnt
daarna als optie voor de passagiers zoals hieronder weergegeven.

C) voeg je kind en/of jezelf toe als passagier
1) klik ‘details’ onder de bestuurder waarmee jij en/of jouw kind als passagier wilt
meerijden. Klik daarna op ‘+ join car’ om jezelf en/of jouw kind als passagier in te
vullen. Het volgende venster verschijnt:

Vul de naam van jezelf en/of je kind in en jouw emailadres en eventueel andere
gegevens (wanneer de bestuurder aangeeft dat die jou of jouw kind thuis komt
oppikken, geef je bijvoorbeeld je adres in). Voor elke persoon vul je dit apart in.
2) Klik op ‘join car’. Jij of jouw kind is nu als passagier toegevoegd. De bestuurder
krijgt hier via e-mail een melding van.
D) Voeg jezelf of je kind toe aan de wachtlijst indien er niet genoeg vrije plaatsen zijn.
1) Indien er geen beschikbare plaatsen meer zijn om je kind als passagier te laten
meerijden, kan je je kind toevoegen aan de wachtlijst. Zo krijg je een e-mail
wanneer er een nieuwe bestuurder zijn auto heeft toegevoegd.
2) Klik bovenaan rechts op het scherm op ‘join waitlist’.

3) Vul daarna de jouw naam of die van je kind in en jouw e-mailadres. Klik daarna
op ‘join waitlist’. Voor elke persoon vul je dit apart in.

3) De jouw naam of die van je kind verschijnt onderaan de wachtlijst. Indien er een
plaats vrijkomt, is het mogelijk om jouw naam of die van je kind naar de vrije
plaats te slepen. Wanneer je de naam loslaat in het veld van een bestuurder (het
veld wordt zwart), klik je op ‘join car’. Jij of je kind wordt nu toegevoegd aan de
auto. De bestuurder krijgt hier via e-mail een melding van.

