
Handleiding SKWT 
 
Stap 1: Inloggen op SKWT 
Ga naar http://vlier.skwt.nl/DesktopDefault.aspx en log in met je inloggegevens.  
 

 
 
Stap 2: Invullen van de k-uren 
Kies de optie ‘Keuze mogelijkheden’ om in te kunnen tekenen voor k-uren.  
 

 
 
Rode bolletjes met een kruisje erin geven de uren weer die nog niet zijn ingetekend.  
Groene bolletjes met een vinkje erin geven de ingetekende uren weer.  
Wanneer je op een uur klikt met een rood bolletje ervoor, krijg je de 
keuzemogelijkheden in beeld waarvoor je kunt intekenen 
 



 

 
Vink vervolgens aan welk k-uur je wilt volgen en klik vervolgens op OPSLAAN onder 
aan de pagina. Doe je dit niet, dan wordt je keuze niet opgeslagen en blijft het 
bolletje naast het uur rood. 
 
Stap 3: Afsluiten SKWT 
Wanneer je klaar bent met intekenen, controleer je of alle bolletjes groen zijn met een 
vinkje erin. Vervolgens sluit je af door rechtsboven op UITLOGGEN te klikken.  
 
Tips voor het intekenen 

• Meestal gaat SKWT op woensdag open voor het intekenen. Teken dus 
meteen al in voor SKWT, zodat je nog voldoende keuze hebt. 

• Werk je aan een opdracht met vrienden/vriendinnen? Teken op tijd in voor een 
gezamenlijk moment bij een vak/docent. 

• Vergeten waar je hebt ingetekend? Eenmaal ingetekend blijft SKWT 
beschikbaar, zodat je kan zien waar je hebt ingetekend. Beter is om het ook 
over te nemen in je agenda.  

 
Tot slot 

• Teken in vóór zondag 24.00 uur! 

• Gebruik uitsluitend  http://vlier.skwt.nl/DesktopDefault.aspx voor het 
intekenen en bekijken van SKWT. Dit wordt namelijk officieel beheerd door de 
school.  

• Het kan voorkomen dat je een tijdje vast in staat getekend voor een bepaald 
vak in SKWT en dat dat opeens weg is, teken dan WEL ergens in zodat je 
geen on-ingetekende uren hebt. Komt dit 2 weken achter elkaar voor, meld dit 
dan z.s.m. bij mevr. Bhansing op de administratie.  

• Bij 2x niet intekenen voor zondag 24.00 uur zonder geldige reden krijg je een 
waarschuwingsbrief. Bij 3X niet intekenen voor zondag 24.00 uur zonder 
geldige reden krijg je geen herkansing toegewezen.  

• Het is niet toegestaan om van k-uur te wisselen. Je gaat daadwerkelijk daar 
zitten waar je voor hebt ingetekend.  

 

Einde 


