OUDERPORTAAL

EERSTE KEER INLOGGEN

1. Ga naar https://portaal.novict.nl/q83ZesmrdUw/.
U vindt een link naar het ouderportaal ook altijd op onze website: www.kidzeiland.nl
2. U vult uw emailadres in dat bekend is bij KidzEiland.
3. U vult een door u gekozen wachtwoord in. U kunt nu inloggen.

APP KIDSADMIN

Ga naar de Appstore of Playstore en zoek de app
Kidsadmin ouderportaal. Als u de app gedownload
heeft, kunt inloggen met uw emailadres en het door
u gekozen wachtwoord. Er wordt gevraagd om een
pincode. Dit is: 1243.

UITLEG OUDERPORTAAL
De app van Kidsadmin is gebruiksvriendelijk. Hij logt automatisch in, u heeft inzicht in de

Als u inlo
gt in de a
pp, ziet

planning van de opvang en u kunt zelf makkelijk opvang aanvragen, ruilen of uw kind

u ondera
an

drie icoo
ntjes
staan. In
het midd
en staat
een came
ra. Als u
hierop
klikt ziet
u foto's d
ie de
leidsters
maken. Z
o kunt u
zien wat
uw kind d
oet op
de BSO.

afmelden.
U kunt via de app naar de webversie( Rechtsbovenin ziet u 3 streepjes staan als u hierop
klikt ziet u 'naar webversie' staan. In de app kan niet alles geregeld worden, in de
webversie wel. Het volgende kunt u in de app regelen:
-Planning inzien
-Extra opvang aanvragen
-Afmelden
-Ruilen

Vakantie- en studiedagen kunnen dus alleen via de webversie aangevraagd worden.
Hieronder staat kort uitgelegd hoe u kunt afmelden, ruilen en extra opvang kunt
aanvragen. Links hoe het via de webversie gaat en rechts via de app.

AFMELDEN EN RUILEN
VIA DE WEBVERSIE
VIA DE APP
- U opent de app en rechtsbovenin ziet u 3
streepjes staan en dan ziet u 'naar webversie'
staan. Klik hierop. De webversie opent zich.
- Rechtsbovenin op de 3 streepjes klikken en

- U opent de app en klikt op het kind
waar u de opvang voor wilt afmelden of
ruilen.

dan op het kind klikken waar u de wijziging

- U ziet de komende opvangmomenten.

voor wilt doorgeven.
- Dan nogmaals op de 3 streepjes
rechtsbovenin klikken. U ziet dan ook
‘planning’ staan. Klik hierop.

- U klikt op het moment waar u een
wijziging voor wilt doorvoeren.
- U kunt dan kiezen voor afmelden of
ruilen.

- U ziet dan de komende
opvangmomenten staan en daarbij
staat ‘afmelding’ en ‘ruiling’.

OPVANG AANVRAGEN
VIA DE WEBVERSIE
VIA DE APP

-U opent de app en rechtsbovenin ziet u 3 streepjes staan
en dan ziet u 'naar webversie' staan. Klik hierop. De
webversie opent zich.
-Rechtsbovenin op de 3 streepjes klikken en dan op het

WINTERKLEDING

kind klikken waar u de wijziging voor wilt doorgeven.

LET OP! Alleen extra opvang aanvragen
(GEEN vakantie of studiedag)

-Dan nogmaals op de 3 streepjes rechtsbovenin
klikken. U ziet dan ook ‘planning’ staan. Klik hierop.
-U ziet de planning van uw kind staan.
Vind de behaaglijkste

Bovenin staat in oranje letters
seizoensjassen met een speciale
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aanvragen’ en vakantie aanvragen’.
30 oktober 2021.

- U opent de app en klikt op het kind
waar u extra opvang voor wilt afnemen.
- Rechtsbovenin ziet u een oranje + staan.
U klikt hierop en u kunt aangeven welke
extra opvang u wilt aanvragen.

Klik op wat u wilt aanvragen.

VRAGEN OVER HET OUDERPORTAAL?
NEEM DAN CONTACT OP MET YVONNE VAN DIJK
Y.VANDIJK@PEUTEREILAND.NL / 06-20534778

