
Een uitgebreide omschrijving van je workshops vind je hier: 
https://workshops.introfestivalx11.nu/  

Hoe schrijf ik me in voor de workshops? 

1. Ga naar X11.nu en klik bovenaan de site op rooster -> Log in op de WebApp.
2. Klik op <Single-sign-on> 
3. Vul je NUOVO inloggegevens in

4. Klik op <Inloggen>
5. Kies voor "WebApp"

6. Ga naar rooster. Je ziet jouw rooster van de week. Swipe naar de week 
waarin je de workshop wil volgen.

De tekst gaat op de volgende pagina verder



7. Selecteer een lege plek in je rooster waar een groen plusje bij staat.

8. Klik op de workshop waar je naar toe wilt en klik daarna op <Inschrijven>.



9. Aan het vinkje bij de workshop in je rooster kun je zien dat je bent ingeschreven.

10. In de dagweergave kun je meer details zien.



11. Je bent klaar met inschrijven! Kijk voordat je naar de workshop gaat

op de website https://workshops.introfestivalx11.nu/ om te zien waar de workshop is

en wat je mee moet nemen.

è Je mag elke week 2 workshops doen.
è Voor de kerstvakantie heb je minimaal 3 workshops 

gedaan!

Workshop 



Legenda 

Dit zijn de mogelijke symbolen die je te zien kunt krijgen: 

Het grijze hangslotje geeft aan dat de inschrijving gesloten is. Staat er ook 

VOL in het blokje dan is dat de reden. 

Het groene open rondje geeft aan dat je je kunt inschrijven voor deze 

keuzeles. 

Het grijze open rondje met diagonaal geeft aan dat er een afmelding is voor 

die keuzeles. 

Het grijze vinkje betekent dat je bent ingeschreven voor een workhop en dat 

dit niet (meer) gewijzigd kan worden. 

Het grijze vinkje met een hoekje betekent dat op dat lesuur meerdere lessen of 

workshops hebt, waaronder een reguliere (gewone) les waar je verplicht naar toe 

moet. Je kunt hier niets aanpassen. Wel kun je de les aanklikken en de details 

bekijken. 

Het rode vinkje betekent dat er een botsing is met een andere workshop. 

Alleen de coördinator of je mentor kan dit voor je oplossen. 

Een groen vinkje betekent dat je bent ingeschreven voor een workshop en dit 

kan nog worden gewijzigd. 

Instructiefilmpje https://www.youtube.com/watch?v=NVhG1EkbqcI 




