
Beste collega, 
 
Aangezien je onlangs in dienst bent gekomen bij onze stichting, krijg je deze mail. 
Je salarisstrook (en andere zaken) kan je vinden op Insite. De link voor Insite staat op het bureaublad als je bent 
ingelogd op school. 
Insite kan je ook benaderen via de volgende link: https://80957.afasinsite.nl/login?url=%2f 
Je gebruikersnaam is je zakelijke emailadres van school en je wachtwoord is bij de eerste keer inloggen Welkom01. 
Wil je dit wachtwoord svp aanpassen bij de eerste keer dat je inlogt? 
Wanneer het inloggen niet lukt met gebruikersnaam en Welkom01, kan je ook op “wachtwoord opvragen” klikken 
(zie hieronder, naast inloggen). Je krijgt dan in de mail van school een link waarmee je wordt doorgestuurd naar 
Insite om daar zelf een wachtwoord aan te maken. 

 
 
 
Op Insite kan je declaraties indienen van dienstreizen en van je VOG. Daarnaast kan je op Insite wijzigingen 
doorvoeren, zoals bijvoorbeeld je bankrekeningnummer, je nieuwe adres bij verhuizing etc. 
Mocht je in de toekomst bepaalde kosten voorschieten voor de school, dan gaat dit niet via Insite, maar dat kan je 
doen door het invullen van een declaratieformulier, die te vinden is op www.sgvvs.nl. 
Meer informatie hierover kan je navragen bij de financiële administratie op je school. 
 
Succes met inloggen en mocht je vragen hebben, hoor ik dat graag van je. 
 
Met vriendelijke groet, 
Saskia van Kuppeveld 
 
K.P. van Kuppeveld-de Klijn  
Stafmedewerker Financiën en Formatie Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs 
Vestigingen: Stichtse Vrije School te Zeist, Novalis College te Eindhoven, Karel de Grote College te Nijmegen, Tobiasschool te 
Zeist                                                                                     
 
Ik ben werkzaam op maandag (tot 17.00 uur), dinsdag (tot 14.00 uur) en donderdag (tot 17.00 uur).  
 
Wilhelminasingel 15 
6524 AJ Nijmegen 
T +31 (0)24 3820465 
E  s.vankuppeveld@sgvvs.nl 
  
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerden en openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van 
deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
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