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Stap 1: voorbereiding
Jouw school doet mee aan de CJP Cultuurkaart. Dit betekent dat er vanuit de school 

maken van het aanbod van culturele instellingen die zijn aangesloten bij CJP. 

Het betekent ook dat er voor de leerlingen een CJP beschikbaar is. Een CJP t.w.v.  

musical of het museum kunnen, maar waarmee ze ook voordelig nieuwe  
gymschoenen of een schooltas kunnen aanschaffen. De CJP moet voor gebruik wel 
eerste geactiveerd worden door de leerlingen. Jullie doen dat klassikaal. Dat kost 
maar een paar minuutjes en kan eenvoudig via de smartphones van de leerlingen. 

Wat heb je nodig:

1. Device waarop de leerling de mail kan ontvangen (smartphone, laptop, iPad);
2. De uitnodigingsmail van CJP. Stem met de budgethouder van de school het  

moment van verzenden af. De budgethouder van de school verstuurt namelijk  
met een druk op de knop in het scholenportal de uitnodigingen. 

3. 
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Stap 2: de uitnodiging
Open met de leerlingen de mail of sms en
geef ze de tijd de mail of sms door te lezen.

Activeren van het CJP lidmaatschap wordt  
in stappen uitgelegd in de mail:

1. Klik op de blauwe knop Activeer je CJP
2. Vul de gegevens in
3. Maak kans op mooie prijzen

Werkt de blauwe knop niet?

 Klik dan op de link onder de blauwe knop.
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Hi Zoë,

https://mijn.cjp.nl/activeren?activation_code=ERKV-2SKD



Stap 3: de activatie
De leerling vult vier of vijf velden in op het activatieformulier. Dit verschilt per 
onder- of bovenbouw. 
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Van de leerlingen in de onderbouw brengen we de ouders op de hoogte van het 
activeren. Zij zullen het ouderadres in moeten vullen. Bij de bovenbouwleerlingen is 
dit invulveld er niet.

Wat vullen de leerlingen in: 

1. Hun geboortedatum;
2. Een wachtwoord;
3. In geval van onderbouw: mailadres van een van de ouders; 
4. Vinkje om aan te geven dat de leerling tips en interessante kortingsdeals wil ont-

vangen;
5. Vinkje om akkoord te gaan met de voorwaarden. 

Alles ingevuld? 

Klik op afronden. Voilà: het account is geactiveerd. De leerlingen kunnen nu naar 
www.cjp.nl gaan en inloggen met hun eigen mailadres en wachtwoord om korting te 

ERKV-2SKD


