
HANDLEIDING RESERVEREN KINDEROPVANG

Ga naar https;//nagmgemeenle-,tlc_ketgang,eu en meldt aan met uw gezinsaccount. ln het menu

gaat u naar Kinderopvang - Reservatie toevoegen.

SELECTEER KINDEREN

Setecteer de kinderen waaryoor u opvang wiI reserveren en ktik op bevestig om verder te gaan.

Reservatie opvang - Selecteer kinderen

Se¡ec¿eer je kinderen "

'.$ !l uaarten Pauwels

ffiUl womas Pauwels

'$ Ü sarah Pauwels

SELECTEREN OPVANGDAGEN

lndien u meerdere kinderen heeft gesetecteerd vinkt u eerst aan of u de gesetecteerde dagen van

kind 1 wit overnemen bij de andere kinderen. U dient dit aan te vinken voordat u de locatie, uren

en dagen selecteert.

Reservatie opvang - Selecter€n opvangdðgen

', voor -en naschoqlse opvang schoclvrije opvång ffvakantie opvång

!¡ kopíëer de dagen die lk aanklik naar al mijn kínderen

Setecteer daarna de gewenste opvangtocatie en het uur waarop u de kinderen brengt en komt

afhaten.

Opvanglocatie
locatie 2 i;ì

Gebrncht am
07:ûB

Âfhalen om
Í.7:00

U kan nu via de katender de gewenste dagen setecteren. Dagen die gesetecteerd zijn kleuren oranje
met vermelding van de gekozen uren.

?'laarten Pauwels
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lndien u de votledige week wenst te reseryeren kan u vooraan het vinkje setecteren. Atte dagen /
dagdeten van de week worden dan automatisch gesetecteerd.

lndien er vakantieopvang of een schootvrije dag voorzien wordt en men enkel voor de vottedige dag

dient in te schrijven is er maar 1 btokje zichtbaar. Er staat duidetijk bij vermetd dat het om de

vottedige dag gaat.
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lndien er een wachttijst beschikbaar is, kan u ook reserveren op de wachtlijst.

Van zodra u atte gewenste dagen heeft gesetecteerd ktikt u op bevestig om verder te gaan.

OPVOLGVRAGEN

lndien er extra vragen worden gesteld kan u hier uw gewenste antwoord setecteren. U kan via het

eerste vetd een antwoord setecteren dat automatisch bij atle dagen wordt ingevutd.

Reservatie opväng * Opvolgvragen

Døderdðg 29ltO vÌl¡das 30/10

17:00

¡.1!!rd¡0 to,/rt O¡nsdas l7llt wHsd¿o la/lt oon{tenlèg tglt¡ vrlJd¿g 2olr¡

vritúas o4l 12

Reserveêr wåchtl¡jst

Reserveer wachtlijst

ll¿ðrt€n Pãuwels lhomas Pauwels

soep: wenst urv ki¡¡tl *oep var¡ de dag? (?,oo ÊtrR)
opgÉl€t. r¡oor de¿e vraaE is €r €en evtrå ¡(ost t€ hetå,enl

K¡eF

soep: wenst urv kind sÕep vðtt de dög? (2¿oo ÊtJR)
opgêlet, voor deze vraag is €r een extrå kast te belålârtl

voor alle dagen

Ma 67-L2-ZQ?O

Mã ?1-12-2020

Di 22-12-2020

Kies

kies

Kies

Voor alle dagen

Må 07-12-2020

Må 21-12-2020

Þi 22-12-202ù

Kieg

Kíes

Kies

Kies
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OVERZICHT GESELECTEERDE DAGEN

U komt nu op het overzicht van atle geselecteerde dagen.

f¡cservatie opvðng' Overzicht gcsclecteerde dÂgcÍ
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U kan hier desgewenst per dag / kind de gekozen uren nog wijzigen. Uren worden automatisch
aangepast naar start en einde van de schooltijd. Via datums toevoegen kan u nog extra datums

setecteren. Via het vuitbakje kan u dagen / dagdelen verwijderen.

Vergeet zeker niet om op reservatie bevestigen te ktikken om uw reservatie definitief te
bevestigen. lndien u op dit scherm niet bevestigd heeft u geen reservatie.
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