
 
 

 

 
 
Scouting Lambertus 

 Reuver 

 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Scouting Lambertus Reuver heeft een nieuwe (ISY) website met veel mogelijkheden. ISY is een handig 
communicatiemiddel dat voldoet aan alle privacy eisen. Het nieuwe adres van onze website is: 
https://scoutinglambertusreuver.nl/    
 
ISY is AVG-proof. Het afgeschermde gedeelte is alleen toegankelijk voor staf- en bestuursleden, de 
ouders/verzorgers van onze jeugdleden en jeugdleden van de hogere speltakken. Iedereen krijgt 
alleen toegang tot de informatie van de speltak waar hij/zij toe behoort. Een ouder/verzorger met 
kinderen bij meerdere speltakken, krijgt toegang tot meerdere pagina’s met informatie.  
 
Als stafleden op ISY een bericht plaatsen, krijgt u een melding waarin verzocht wordt om op ISY te 
kijken. ISY bekijk je gemakkelijk op je telefoon/laptop/tablet etc.  
 
In ISY kunt u de nodige informatie van het speltak vinden. U ziet hier o.a. informatie over activiteiten, 
u kunt foto’s bekijken en uw kind opgeven voor een activiteit.  
 
Om lid te worden van ISY, vragen wij u om uzelf aan te melden op onze website. Door uzelf aan te 
melden gaat u akkoord met het ISY-programma en dus ook met de AVG-voorwaarden.  
 
Zo kunt u zich aanmelden:  

1. Ga naar https://scoutinglambertusreuver.nl/    
2. Klik rechts op ‘Lid worden’.  
3. Vul de naam en achternaam van uw kind in. Daarna vult u het emailadres, adres en 

telefoonnummer van de ouder/verzorger in.  
4. Klik op ‘Lid worden’. 
5. Doe dit voor elk kind dat bij scouting zit (later worden broertjes en zusjes aan elkaar 

verbonden). 
6. U krijgt daarna een email met inloggegevens die u daarna kunt gebruiken onder het kopje 

‘Inloggen’.  
 
Geef de speltakken even de tijd om alle kinderen aan de juiste pagina’s te koppelen. Het kan dus even 
duren voordat u, na het inloggen, de juiste informatie ziet.  
 
De website als app op je telefoon: 
 
Voor de Apple: 

• Open https://scoutinglambertusreuver.nl/ in iOS Safari. 
• Tik op het deel-icon in de navigatiebalk (vierkant met pijl omhoog).  
• Veeg in de onderste rij van het deel-menu naar links of rechts. 
• Tik op de optie ‘Voeg toe aan beginscherm’. Vanaf iOS 10 heet deze optie 'Zet op 

beginscherm'. 
 
Voor de  Android: 

• Open de browser Chrome. 

• Ga naar https://scoutinglambertusreuver.nl/ 
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• Tik rechtsboven op een pictogram met drie stipjes.   

• Tik op Toevoegen aan startscherm. 

• Geef de site een herkenbare titel of laat de standaardbenaming staan. 

• Tik op Toevoegen en eventueel nogmaals op Toevoegen. 
 
 
Bij vragen neemt u contact op met de stafleden van de speltak van uw kind. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
Hanne Jacobs-Dorssers 
 

 
 
 


