Aanmelden
Om een nieuw account aan te maken, klikt u op de blauwe link nieuw account. Heeft u al eerder een
account aangemaakt, maar bent u uw wachtwoord vergeten, klik dan op wachtwoord vergeten?
Vul uw gegevens in en vul onderaan de validatiecode in. Klik daarna op verstuur. Klik op overzicht.
Klik op voeg kind toe.
 Stap 1/3 Selecteer de school. Klik op Ga naar stap 2/3.
 Stap 2/3 Selecteer de klas. Klik op Ga naar stap 3/3.
 Stap 3/3 Vul de gegevens van uw kind in. Klik op Controleer gegevens.
 Als de gegevens juist zijn, klikt u op Sla gegevens op. Wilt u de gegevens aanpassen,
klik dan op terug en pas de gegevens aan.
Als u meer kinderen toe wilt voegen, herhaalt u stap 5 helemaal.
De gegevens zijn nu opgeslagen, klik op overzicht.
Tegoed kopen
Om overblijfdagen in te kunnen plannen dient u eerst tegoed te kopen. Klik op Tegoed bijkopen.
Met het pijltje kunt u een keuze maken uit 5, 10 of 15 strippen. Maak uw selectie door op het pijltje te
klikken en het aantal strippen van uw keuze te selecteren. Klik vervolgens op Ga verder naar betaling.
Controleer uw betalingsgegevens en klik op Betalen via iDeal. U komt in het scherm van iDeal en volgt
de benodigde stappen om de betaling te doen. Als de betaling gelukt is, is het tegoed bijgeboekt. Klik
op overzicht.
Overblijf inplannen
U kunt nu de overblijf voor uw kind(eren) in plannen. Klik op Overblijf inplannen of wijzigen.
Selecteer het kind waarvoor u de overblijf wilt inplannen. U doet dit door op het pijltje te klikken en de
naam te selecteren. Klik vervolgens op Ga naar stap 2/3.
U ziet een kalender met mogelijke inplandata. U kunt vanaf 3 werkdagen vooruit plannen. Selecteer
de dagen die u wilt inplannen en klik op Ga naar stap 3/3.
Controleer het overzicht van de dagen die u heeft opgegeven. Zijn de gegevens juist? Klik dan op
Bevestig. Klopt het niet of wilt u een wijziging aanbrengen, klik dan op Terug. Als u onvoldoende
strippen heeft, dient u tegoed bij te kopen.
U ziet een overzicht met de ingeplande overblijfmomenten voor uw kind. U ziet onderaan hoeveel
strippen u nog tegoed heeft. Klik op overzicht.
Ingeplande overblijfmomenten wijzigen / verwijden
Klik op Overblijf inplannen of wijzigen. Annuleren en/of wijzigen is mogelijk tot één dag voor de
geplande datum.
Selecteer het kind waarvoor u de overblijf wilt wijzigen / verwijderen. U doet dit door op het pijltje te
klikken en de naam te selecteren. Klik vervolgens op Ga naar stap 2/3.
Op de dagen die u ingepland hebt, ziet u de naam van uw kind staan met een prullenbak. Wilt u de
overblijf op een dag annuleren, klik dan op de prullenbak. U krijgt de melding “weet u zeker dat u de
inschrijving wilt verwijderen?”. Klik op ok, en uw inschrijving is verwijderd. Klik op overzicht.

U kunt ook een nieuw overblijfmoment inplannen.
U kunt uw ingeplande overblijfdagen op elk moment bekijken door op Bekijk ingeplande overblijfdagen
te klikken.
U kunt u gegevens op elk moment wijzigen. Klik op Wijzig uw gegevens.
U kunt de klas op elk moment wijzigen. Klik op Klas aanpassen.
Als u klaar bent, klikt u op Uitloggen.

