Handleiding Flexkids Ouderportaal
In deze handleiding leggen wij u uit hoe het ouderportaal werkt en hoe u iets aan de organisatie/groep kan doorgeven.

Inloggen

Hoe logt u in het ouderportaal. Ga naar:
https://bijdehandjes.flexkids.nl
U komt nu bij het inlogscherm
-

Tijdlijn

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Klik op login.

U ziet op de tijdlijn alle informatie wat er door de organisatie, groep of locatiemanager geplaatst is. U kunt uw 2eof 3e
of meerdere kinderen aanmelden.

Aanmelden:

Wilt u een kind aanmelden?
-

Klik op de button kind aanmelden.
U kunt de gegevens van uw kind invullen.

Informatie voor pedagogisch medewerkers doorgeven:
Als u iets wilt doorgeven aan de leidsters op de groep.
-

Klik op de naam van uw zoon of dochter.
Type hier uw bericht

-

Klik op het groene vinkje om het bericht op te slaan.
Uw notitie wordt geplaatst in het groepsportaal van uw locatie.
De leidster(s) zien de notitie op het groepsportaal.

Postvak

Onder dit tabblad komen de berichten binnen als er iets geplaats op uw ouderportaal zoals nieuwsbrieven,
facturen etc.

Foto’s

In dit tabblad kunt u de foto inzien die gemaakt zijn op de groep en kunt u het digitale dagboekje
opslaan of printen. Hoe kunt u het dagboekje printen of opslaan. Dit gaat als volgt:

-

Klik op tijdlijnboekje
Klik op de naam van uw
kind

Vul de periode in: begin- en
einddatum

-

-

Selecteer uw voorpaginafoto

U kunt hier een tekst
schrijven wat op het
dagboekje vermeld wordt.

Klik op tijdlijnboekje creëren
- Het dagboekje wordt aangemaakt.
- U kunt het dagboekje opslaan op uw computer of printen.

Eigen Gegevens:
In dit tabblad kunt u al uw gegevens en van uw kind(eren) inzien en eventueel wijzigen (indien nodig).

Mag op foto
(Ja of Nee)
-

Ga naar de gegevens van uw kind
Ga naar mag op foto
U kunt nu een keuze maken ja of nee
Klik op opslaan

Uw gegevens of van uw partner wijzigen ( adres wijzigen, e-mailadres wijzigen, wachtwoord wijzigen, bankrekening wijzigen)
-

Klik op uw gegevens

Adres wijzigen

e-mailadres
wijzigen

Gebruikersnaam of
wachtwoord of
bankrekening wijzigen

-

Klik op de gegevens die u wilt wijzigen.
U kunt het nu aanpassen
Klik op opslaan.

Dagen Opvang:

In dit tabblad kunt u de kalender inzien op welke dagen uw kind(eren) in de planning staan. U kunt uw kind
afmelden, ziek melden of een notitie plaatsen.
Neemt u BSO af en heeft u een vakantiecontract, dan vindt onderaan de pagina een overzicht met uw
voorraad vakantiedagen.
Hoe kunt u een afmelding of dag notitie doorgeven –
Klik op de dag
Klik op de dagactie die u wilt doorgeven.
De groep ontvangt een bericht van uw dagactie.

-

Hier staat vermeld hoeveel vakantiedagen u
nog op voorraad heeft

Contract
Onder het kopje overeenkomsten ziet u het contract.

Wilt u een dag uitbreiding aanvragen?
- Klik dan op ‘uitbreiding van uw opvang aanvragen’
Wilt u een opzegging doorgeven?
- Klik dan op ‘opzegging doorgeven’
U kunt dit ook per e-mail doorgeven: e-mailadres: planning@bijdehandjes.info

Documenten
In dit tabblad kunt u algemene documenten, facturen, offertes/ contracten en jaaropgaven inzien.
-

Klik op het tabblad wat u wilt inzien.

-

Klik op het tabblad facturen

U kunt al uw facturen openen.

-

klik op download om de factuur te openen.

Op dezelfde wijze kunt u ook de documenten downloaden die onder algemeen, offertes en contract en
jaaropgaven staan.

