HANDLEIDING ALL UNITED
Pijnackerse Watervrienden

Beste ouders/ verzorgers,
Achter de schermen zijn wij bezig geweest met het opstarten van een leerling volg systeem. Onze
proefperiode is afgerond en wij kunnen de volgende stap zetten. Dit betekent dat u een account
krijgt om de voortgang van uw kind te volgen. Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de
voortgang kunt bekijken.
We zitten nog in een proefperiode van het systeem. Mocht u vragen of opmerkingen hebben
of het lukt u niet om in te loggen, dan mag u mailen naar:
pwv.technischecommissie@gmail.com
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Stap 1: Eerste keer inloggen
Het systeem waarmee wij werken heet All United. Via onderstaande link komt u terecht op de
inlogpagina.
https://pr01.allunited.nl/

Als het goed is ziet uw scherm eruit als de bovenstaande afbeelding. Hieronder de inloggegevens:
Systeemnaam: WVPIJNACKER
Gebruikersnaam: relatienummer van uw zoon/ dochter
(Deze kunt u vinden op de factuur, dit zal een nummer zijn met een aantal getallen -> 1000xxxx)
Elk kind heeft zijn/haar eigen relatienummer.
Let op! Heeft u meerdere kinderen bij ons in het systeem dan moet u dus voor elk kind zijn/haar
relatienummer gebruiken om in te loggen.
Wachtwoord: u heeft nog geen wachtwoord dus u moet klikken op nieuw wachtwoord aanvragen
(mocht u uw wachtwoord zijn vergeten kunt u ook op deze knop klikken).
U krijgt nu de volgende melding
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Op het email-adres wat bij ons bekend is krijgt u nu een tijdelijk wachtwoord toegestuurd. U kunt
opnieuw inloggen, zoals bij stap 1, maar nu voert u het tijdelijke wachtwoord in. Na het inloggen
wordt er gevraagd of u uw wachtwoord wilt wijzingen. Zie afbeelding.
Het huidige wachtwoord is het (tijdelijke) wachtwoord wat u via de mail had gekregen. Het nieuwe
wachtwoord mag u zelf kiezen. Na het invoeren moet u op bewaren klikken.

Let op: In de mail waarin het tijdelijke wachtwoord staat vermeld staat een link die u zou moeten
doorsturen naar het inloggen. Mocht deze link niet werken dan kunt u de link vanuit deze
handleiding gebruiken: https://pr01.allunited.nl/

Via bovenstaande stappen heeft u een account en wachtwoord aangemaakt. Is dit niet gelukt kunt u
contact opnemen met de technische commissie:
pwv.technischecommissie@gmail.com

Op de volgende bladzijdes zullen wij uitleggen hoe de beoordelingen zichtbaar zijn.

3

Stap 2: Inzien beoordeling
Nadat u heeft ingelogd met uw gegevens (relatienummer en eigen wachtwoord) zal u onderstaande
afbeelding als scherm hebben. Bij de persoonlijke gegevens kunt u gelijk een dubbel check doen of
alle gegevens nog kloppen.
Als u de beoordelingen van uw zoon/ dochter wilt zien gaat u naar het kopje: MIJN BEOORDELINGEN

Let op: heeft u meerdere kinderen bij ons in het systeem staan
Hieronder zal ik een voorbeeld beschrijven voor als uw meerdere kinderen bij ons in het systeem
heeft staan:
Ik heb twee kinderen zwemmen bij de Pijnackerse Watervrienden, Amy en Deborah.
Als ik de beoordelingen van Amy wil zien, log ik in met het relatienummer van Amy (systeemnaam en
wachtwoord). Als ik ingelogd heb kan ik naar mijn beoordelingen.
Als ik de beoordelingen van Deborah wil zien moet ik eerst uitloggen. Ik log dan opnieuw in, maar nu
met het relatienummer van Deborah (systeemnaam en wachtwoord). Na inloggen kan ik naar mijn
beoordelingen en zie ik de beoordelingen van Deborah.
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Als u op mijn beoordelingen heeft geklikt ziet u bovenstaand scherm. De beoordelingen worden
ingedeeld op verschillende niveaus:
A1 – Watervrij
A2 – Drijven
A3 – Benen
A4 – Combinatie
A5 – Diep
A6 – Diploma groep A

Sticker Meneer Krab
Sticker Bertje Zeester
Sticker Koning Kikker
Sticker Ad Schilpad
Sticker Sister vis
Sticker Nijn Dolfijn

In bovenstaand voorbeeld staan alle niveaus al als beoordeeld. Dit komt, omdat zij momenteel voor
diploma B zwemt. Mocht u zoon/dochter op niveau 1 zitten zult u alleen de balk A1- watervrij zien.
De balk kan ingedeeld worden met vier kleuren. Met deze kleuren werken wij met een soort stoplicht
methode.
Rood: uw zoon/ dochter beheerst 25% van dit onderdeel
Oranje: uw zoon/dochter beheerst 50% van dit onderdeel
Geel: uw zoon/dochter beheerst 75% van dit onderdeel
Groen: uw zoon/dochter beheerst 100% van dit onderdeel
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