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Inleiding 

Korein Kinderplein werkt met Mijn Ouderportaal. Een deel van uw kinderopvangzaken kunt u 
hiermee digitaal regelen. Op een moment dat het u uitkomt. Wel zo gemakkelijk!    
 
Wat kunt u regelen via Mijn Ouderportaal? 
In Mijn Ouderportaal vindt u al uw gegevens op een rij. Daarnaast kunt u zelf:  
 

• Uw NAW-gegevens en die van uw partner en kind(eren) wijzigen;  

• Een wijzigingsverzoek indienen om uw bestaande opvangdagen structureel te 
wijzigen of uit te breiden met extra dagen of dagdelen;  

• Tussenschoolse opvang opgeven en aanpassen; 

• Uw facturen, contracten en jaaropgave inzien; 

• Dagboek en eventuele foto’s inzien; 

• Uw volgende kind aanmelden voor opvang; 

• Afmelden van 1 of meerdere kinderen voor 1 of meerdere dagen; 

• Opgebouwde en verbruikte ruiluren inzien. 

U hoeft hiervoor dus geen contact op te nemen met één van onze klantadviseurs.   

De mogelijkheden van het ouderportaal worden steeds verder uitgebreid, zodat u steeds 
meer zaken online kunt regelen.  

 
In deze handleiding wordt beschreven hoe u Mijn Ouderportaal gebruikt. 
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1. Inloggen 

U hebt een e-mail ontvangen met daarin een activatielink. Wanneer u op deze link klikt, 
bevestigt u uw account. Vervolgens krijgt u een e-mail met daarin de bevestiging en een link 
om een zelfgekozen wachtwoord in te vullen. Op dat moment is uw account t.b.v. Mijn 
Ouderportaal geactiveerd. 

U komt vervolgens in onderstaand scherm: 

 

Vul uw e-mailadres in, typ bij wachtwoord uw zelfgekozen wachtwoord en klik op Login. U 
komt daarmee in het home scherm van Mijn Ouderportaal. 

Indien u meer dan 3 keer een verkeerd wachtwoord hebt ingegeven, verschijnt de volgende 
melding.  

 

In dit geval kunt u na 10 minuten opnieuw proberen in te loggen of u kunt op “Wachtwoord 
vergeten” klikken. Wanneer u daarvoor kiest, vult u uw e-mailadres in en ontvangt u een e-
mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.  

Let op: het wachtwoord dat u instelt, mag niet gelijk zijn aan het vorige wachtwoord. 
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2. Tijdlijn 

Wanneer u ingelogd bent, komt u in het hoofdscherm van Mijn 
Ouderportaal met de verschillende tabbladen. In de tijdlijn ziet u uw 
kinderen waarvoor u opvang afneemt bij Korein Kinderplein. Tevens 
staan alle meldingen onder het kopje Algemeen. 

 

2.1. Meldingen 
Onder het kopje “Algemeen” staan alle nieuwe activiteiten die sinds uw laatste bezoek plaats 

hebben gevonden. Bijvoorbeeld meldingen voor documenten die nieuw voor u beschikbaar 

zijn (denk aan facturen) en meldingen over activiteiten die uw kind die dag heeft gedaan.     

U kunt alle meldingen laten tonen of filteren op datum. Hiervoor klikt u bovenin op de button 

“Datum” en kiest een datum. Wilt u terug naar alle meldingen? Kies dan weer voor “Alle 

datums”.  

Als u in het sub tabblad Algemeen in een melding op “Meer” klikt, dan komt u automatisch in 
het tabblad “Postvak”.  

U kunt in het Ouderportaal via de Tijdlijn van uw kind een bericht sturen aan de groep. Dit 
bericht kunnen de pedagogisch medewerkers op de groep lezen op de tablet waarin zij ook 
de aan- /afwezigheid registreren.  
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2.2. Kind aanmelden 
Met de button “Kind aanmelden” kunt u opvang aanvragen voor een (ongeboren) kind van 

uw gezin, waarvoor u nog geen opvang afneemt bij Korein Kinderplein.  

 

Na het klikken op deze button, volgen er enkele stappen waarmee u uw aanvraag kunt 
indienen. Als u op “Bevestig aanvraag” hebt geklikt, ontvangt u een e-mail ter bevestiging.  
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2.2.1. Dagopvang, Peuterwerk en Buitenschoolse opvang 

Als u na het doorlopen van de aanvraag op “Bevestig aanvraag” hebt geklikt, ontvangt u een 
e-mail waar een ontvangstbevestiging in staat en de procedure wordt uitgelegd. Deze 
aanvraag wordt altijd eerst bekeken door de desbetreffende klantadviseur. 
 

2.2.2. Tussenschoolse opvang 

Bij het opgeven van de opvangvorm TSO wordt uw kind direct zichtbaar in uw portaal en 

kunt u direct een school, groep en klas opgeven en daarna doorgaan met het opgeven van 

gewenste opvangdagen. Onder punt 6.3 kunt u lezen hoe u een aanmelding voor 

Tussenschoolse opvang (TSO) kunt doen.  

2.3. Nieuwsberichten 
In het Ouderportaal zijn de nieuwsberichten zichtbaar die door de locatieverantwoordelijke 

worden gepubliceerd. Al deze berichten worden zichtbaar op de tijdlijn in het Ouderportaal. 

De berichten die de locatieverantwoordelijke heeft gepubliceerd staan rechts van de tijdlijn.  
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3. Postvak 

In het tabblad Postvak staan alle aan u verstuurde berichten met daarin 
eventuele bijlagen. Deze berichten kunt u verwijderen door op 
“Verwijder” te klikken achter het bericht. Als er een nieuw bericht in uw 
postvak zit, dan wordt dit aangegeven middels een rood rondje met een 
cijfer erop. 

 

Wanneer u onder het kopje Algemeen in het tabblad Tijdlijn in een melding op “Meer” klikt, 

dan komt u automatisch in het tabblad “Postvak”. Klikt u op “Meer” van soort ‘Offertes en 

Contracten’, ‘Overige documenten‘ of andere documenten, dan wordt het betreffende 

document geopend in pdf-formaat. 
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4. Foto’s 

Op het tabblad foto's ziet u de door de pedagogisch medewerkers 
gepubliceerde foto's. U kunt deze foto's downloaden. Ook is het 
mogelijk om zelf een tijdlijnboekje samen te stellen. De gepubliceerde 
foto’s zijn tot minimaal 1 jaar na publicatie te zien.  

 

 

U kunt de foto’s downloaden in het volgende scherm. 
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4.1. Tijdlijnboekje maken 
Het tijdlijnboekje is een pdf-document dat u, na het samenstellen, kunt downloaden en op uw 

eigen computer kunt opslaan. Bij het samenstellen van het boekje kiest u welke activiteiten u 

in het boekje wilt hebben. Dit kunnen activiteiten met alleen een tekst zijn maar ook 

activiteiten met foto's. Per activiteit kunt u uit maximaal vier foto’s kiezen. De begindatum van 

de selectie gaat terug tot het moment dat de eerste activiteit met foto's is aangemaakt voor 

uw kind. 

Om het tijdlijnboekje samen te stellen klikt u op het tabblad Foto’s en vervolgens op het 

tabblad tijdlijnboekje en selecteert u het kind waarvoor u het boekje wilt samenstellen. 
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U kunt een voorpaginafoto selecteren door te klikken op de knop Selecteer voorpaginafoto 

 

Voeg indien gewenst in het veld Onderschrift een tekst van maximaal 500 karakters toe. 

Deze tekst zal worden getoond in het boekje: 

 

Geef de periode aan waarover u het boekje wilt samenstellen. De periode loopt vanaf de 

huidige datum tot de eerste datum waarop een activiteit is toegevoegd met een foto. 
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Vervolgens vinkt u de activiteiten aan die u in het boekje wilt opnemen. Bij een activiteit klikt 

u op de knop Selecteer foto’s waardoor u kunt aangeven welke foto’s u van deze activiteit in 

het boekje opgenomen wilt hebben.  

Hierna klikt u op de knop Tijdlijnboekje creëren.  

Het tijdlijnboekje wordt in een aparte webpagina getoond. Via deze pagina kunt u het boekje 

downloaden. U klikt daartoe met de rechtermuisknop in het document en kiest voor Opslaan 

als. 
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4.1.1. Tijdlijnboekje laten afdrukken 

Het tijdlijnboekje dat u via het ouderportaal hebt samengesteld kan op eenvoudige wijze in 

geprinte vorm worden aangeschaft. Dit is mogelijk door de integratie van het ouderportaal 

met de gratis internetdienst Peecho. 

Om het tijdlijnboekje in geprinte vorm te bestellen klikt u, nadat u het boekje hebt 

samengesteld en hebt gedrukt op de knop Tijdlijnboekje creëren, rechts bovenin op de knop 

Bestel boekje. 

Zodra u in de webpagina met het tijdlijnboekje op de desbetreffende knop drukt wordt een 

procedure gestart waarbij u kunt aangeven hoe groot het boekje moet zijn en of het in kleur 

moet worden gedrukt. Vervolgens vult u uw contactgegevens in en betaalt. De opdracht gaat 

daarna direct naar een aangesloten drukker in uw buurt. Zodra het boekje gedrukt is wordt 

het thuis afgeleverd. Alles - van betaling tot verzending - wordt geregeld door Peecho. 

 

U wordt omgeleid naar de website van Peecho. U ziet de volgende webpagina: 

 

Geef aan welk formaat u wenst en klik op de knop CHOOSE COLOR. U ziet de volgende 

pagina: 
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Geef aan of u het boekje in kleur wilt laten drukken en klik op de knop QUANTITY. U ziet de 

volgende pagina: 

 

Geef aan hoeveel boekjes u wilt hebben en klik op de knop NEXT. U komt in de pagina 

waar u uw contactgegevens kunt invullen: 
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Vul uw contactgegevens in en klik op de knop NEXT. U ziet de volgende webpagina: 
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Bevestig de bestelling en klik op NEXT. U komt dan in de webpagina waar u kunt betalen, 

waarna u de bestelling kunt afronden. 

5. Gegevens 

In het tabblad “Gegevens” kunt u persoonsgegevens van uzelf, uw 
partner en uw kinderen inzien en eventueel wijzigen en aanvullen. Wij 
verzoeken u uw gegevens aan te vullen en op te slaan. Tevens bestaat 
de mogelijkheid om een foto van uzelf, uw partner en uw kind(eren) toe 
te voegen. U hebt bij uw eigen gegevens en van uw partner de 

mogelijkheid om een adreswijziging door te voeren en/of een telefoonnummer toe te voegen. 
Bij de tabbladen van de kinderen kunt u een noodnummer toevoegen. Hier kunt u ook uw 
gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord veranderen waarmee u inlogt. 

Wanneer u een automatische incasso hebt afgegeven ziet u hier ook de gegevens hiervan. 
Het aanpassen gaat echter niet digitaal. Hiervoor kunt u contact opnemen met Korein 
Kinderplein. 
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Let op: Is uw kind nog niet geboren? Laat het veld “Burgerservicenummer” dan leeg. 
 
Let op: Geeft u een adreswijziging door? Doe dit dan voor zowel uw eigen gegevens als 
voor de gegevens van uw partner. Indien u dit niet doet, blijft uw oude adres bij uw partner 
vermeld staan. 

5.1. Opties 
 

5.1.1. Gebruikersnaam/ e-mailadres aanpassen 

Wilt u uw gebruikersnaam of e-mailadres wijzigen dan kunt u dit doen onder de knop 

“Gebruikersnaam / e-mailadres aanpassen”. 
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U ziet het volgende venster: 

 

Let op: Als u uw gebruikersnaam wijzigt dan wijzigt u daarmee ook het e-mailadres waarop 

wij u mailen en viceversa. 

5.1.2. Wachtwoord wijzigen 

Wilt u uw wachtwoord wijzigen dan kunt u dit doen onder de knop “wachtwoord wijzigen”. 

 

U ziet het volgende venster: 
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5.1.3. Herinneringsfunctionaliteit 

Het kan zijn dat u niet dagelijks het Ouderportaal bezoekt; in dat geval is het mogelijk dat wij 

u attenderen op nieuwe foto’s en/of berichten door u zogenoemde herinneringsmail te 

sturen. U kunt via het Ouderportaal aangeven of u deze berichten wel of niet wilt ontvangen. 

Dit kunt u instellen onder de knop “Herinneringsfunctionaliteit” 

 

U ziet het volgende venster:  

 

Schakel het selectievakje Tijdlijn in als u zich wil aanmelden voor de herinneringsmails 

(herinneringsfunctionaliteit). Schakel het uit als u zich wil afmelden. 

Schakel het selectievakje Groepsberichten in als u zich wil aanmelden voor de 

nieuwsbericht-e-mails (nieuwsbrief-functionaliteit). Schakel het uit als u zich wil afmelden.   
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6. Opvang 
 

Op het tabblad Opvang vindt u meer informatie over de opvang die u                                           
afneemt. U kunt kiezen voor het “Opvangoverzicht” of de 
“Plaatsingsoverzichten”. Maakt u ook gebruik van de Tussenschoolse 

    opvang dan ziet u hier ook een tabblad “Tussenschoolse opvang”  
staan waar u de dagen voor de TSO kunt doorgeven.  
Op het laatste tabblad vindt u informatie over uw ruiluren. 

 

6.1. Opvangoverzicht 

In het tabblad “Opvang” kunt u in het sub tabblad “Opvangoverzicht” de status en details van 

uw verzoek (bijvoorbeeld aanvraag opvang nieuw kind, aanvraag opvang bestaand kind en  

uitbreiding opvang) inzien. Verder kunt u onder in de kalender zien op welke dagen uw 

kind(eren) opvang afnemen bij Korein Kinderplein. Daarbij kunt u een filter aanbrengen op 

kind en maand.  

 

6.1.1. Afmelden kind 

Het afmelden van uw kind gaat via het opvangoverzicht. Als u klikt op de betreffende dag 

dan krijgt u onderstaand menu te zien waar u kunt kiezen voor “Afmelden zonder toelichting” 

of “Afmelden met toelichting” 
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Wanneer u kiest voor ‘Afmelden zonder toelichting’ dan wordt alleen dat product van dat kind 
afgemeld. Het onderstaande scherm krijgt u te zien wanneer u op ‘Afmelden met toelichting’ 
drukt. 
 

 

Bij Datum kunt u die ene dag of een aantal dagen opgeven (bijvoorbeeld als u een aantal 
dagen op vakantie gaat). En mocht u meerdere kinderen hebben die u af wilt melden dan 
kunt u dit aangeven zodat u deze actie niet voor elk kind afzonderlijk hoeft uit te voeren. 
De ruiluren die u hierbij opbouwt worden automatisch zichtbaar onder het tabblad Ruiluren. 
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De ruiluren die u hierbij opbouwt worden automatisch zichtbaar onder het tabblad Ruiluren. 

 
 
Controleer en bevestig en de afwezigheid is doorgevoerd. 
 

6.1.2. Ruilen van een opvangdag 

Het ruilen van een opvangdag kunt u doorgeven middels het afmelden van uw kind zoals 
beschreven in 6.1.1 en bij de Toelichting te vermelden dat u deze dag wilt ruilen naar een 
andere datum. De ruilspecialist zal dan de mogelijkheden voor u bekijken en contact met u 
opnemen. Het kan echter ook zijn dat uw locatie liever een mail krijgt van een ruilverzoek. Dit 
kunt u bij de medewerkers van de locatie zelf navragen. 
 

6.1.3. Dag notitie 

Het is mogelijk om een notitie te sturen naar de groep die ze dan op hun aanwezigheid zien 

staan. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld “Emma was grieperig dit weekend” of “Mats 

komt iets later i.v.m. doktersbezoek ”. 
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6.2. Plaatsingsoverzichten 

In het sub tabblad “Plaatsingsoverzichten” kunt u per kind inzien welke opvang u afneemt bij 

Korein Kinderplein en voor welke dag(en). Verder kunt u met de knop “Uitbreiding of 

wijziging van opvang” per kind uitbreiding van de bestaande opvang aanvragen (dus 

bijvoorbeeld meer dagen afnemen of een dag wijzigen) en nieuwe opvang voor een 

bestaand kind aanvragen (bijvoorbeeld BSO wanneer uw kind bij 4 jaar wordt en naar school 

gaat).  

 

6.3. Tussenschoolse opvang 
Onder het sub tabblad “Tussenschoolse Opvang” kunt u wijzigingen betreffende de 
Tussenschoolse opvang doorgeven.  
 
De eerste keer dat u inlogt, moet u éénmalig de School, Groep en Klas opgeven.  
Nadat u op Opslaan hebt gedrukt, komt u in het scherm waar u de Tussenschoolse opvang 
kunt regelen. 
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U kunt hier per kind de dagen aanvinken waarvoor u opvang wilt hebben. Annuleren kan tot 
11:30 uur van de desbetreffende dag en is kosteloos.  
 
De school - klas  combinatie bepaalt welke dagen u kunt opgeven. Mocht dit niet correct zijn, 
dan kunt u contact opnemen met de locatieverantwoordelijke van uw school. 

 
Door op ‘Toon verleden’ te drukken kunt u zien wat u in het verleden hebt afgenomen en  
waarvoor u een factuur zult ontvangen. 
 

6.4. Ruiluren 
Onder het sub tabblad “Ruiluren” kunt u zien hoeveel ruiluren u hebt door het tijdig afmelden 
van uw kind. Alleen wanneer u uw kind voor 08:30 op de desbetreffende dag afmeldt, 
ontvangt u ruiluren. 
 

 

Onder het kopje “Ruiluren overzicht” kunt u zien hoeveel uur u heeft opgebouwd, gebruikt en 

hoeveel uur verlopen is. De voorwaarden met betrekking tot het ruilen zijn terug te vinden op 

de website van Korein Kinderplein, en onder de Informatieknop in het ouderportaal. 
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Onder het kopje “Afgemelde dagen” worden de dagen geregistreerd die zijn afgemeld.  
U kunt zien wie de dag heeft afgemeld en of daarvoor ruiluren zijn opgebouwd etc. 
 

  
Meer gedetailleerde gegevens kunnen worden bekeken via de ‘i’ achter de regel. 

7. Documenten 

In het tabblad “Documenten” kunt u alle documenten m.b.t. de opvang 
van uw kind(eren) inzien. Hierin vindt u o.a. de maandelijkse facturen, 
jaaropgaven en digitaal ondertekende contracten terug.  
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8. Informatie 
 

Via het tabblad Informatie hebt u toegang tot de algemene documenten 

en links die voor alle ouders gepubliceerd zijn zoals 

Tarievenoverzichten, Leveringsvoorwaarden en het Huisreglement. 

 

9. Uitloggen 

 

Om uit te loggen, klikt u rechts bovenaan het scherm op “Afmelden”. Zodra u zich opnieuw 

wilt aanmelden, gaat u naar www.koreinkinderplein.nl en klikt u op de button Mijn 

Ouderportaal.  

http://www.koreinkinderplein.nl/

