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Aanmelden
noodopvang
in de app

Aanmelden via de Flexkids Ouderapp
In de periode van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 staan alle
kinderen afgemeld in de Flexkids Ouderapp. Tijdens de lockdown kunt u
geen ruiltegoed opbouwen bij afmelding en geen ruiltegoeden gebruiken bij
aanmelding. Heeft u een cruciaal beroep en wilt u kinderopvang aanvragen
voor de aankomende weken? Meld uw kind (plaats een bestelling) dan aan in
de Flexkids Ouderapp. Zo weten we hoeveel kinderen we mogen opvangen.
Uw aanvraag voor de noodopvang komt bij de locatiemanager binnen.
De locatiemanager zet uw kind op de aanwezigheidslijst en uw kind mag
naar de noodopvang komen. Om te voorkomen dat u een factuur ontvangt
of dat er ruilpunten worden afgeschreven, zal de locatiemanager uw bestelling “afkeuren”.
Let op: U ontvangt een automatisch bericht dat uw bestelling is afgewezen,
maar uw kind staat nu wel op de aanwezigheidslijst en mag naar de
noodopvang komen op de aangevraagde dag(en).
Twijfelt u of uw kind goed op de aanwezigheidslijst voor noodopvang staat?
Kijk dan bij de aangevraagde datum in uw opvangkalender. Het kan zijn dat u
de opvangkalender in uw ouderapp eerst even dient te “verversen”.
Staat bij uw aangevraagde datum nu “Verwacht” in plaats van “Afwezig”, dan
is de registratie voor noodopvang goed gegaan en verwachten wij uw kind
op die datum.
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Ga naar de opvangkalender.

Klik links op de gewenste dag of
datum, dus niet rechts op het notitie
tekentje.
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Kies het product en
klik op het groene vinkje.

Bestelling is aangemaakt en zit nu in
het winkelmandje.
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Ga akkoord met algemene
voorwaarden en bevestig je bestelling
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Bestelling komt in de opvangkalender
op “in aanvraag” te staan.

Na goedkeuring LM staat er in de
opvangkalender dat het kindje
verwacht wordt.
Dus “wit” is aanwezig.
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