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KINDEROPVANG RESERVEREN

Wanneer een gezinsaccount en de kinderen in deze account zijn goedgekeurd en geactiveerd door
de gemeente kunnen we van start gaan met de kinderopvang.
Eerst moeten we geld opladen op onze portefeuille.
1.1

GELD OPLADEN OP DE PORTEFEUILLE

°Navigatie: Aanmelden als gezin > Mijn Portefeuille
We zien een overzicht van de transacties die reeds plaats gevonden hebben in de portefeuille.

Om de portefeuille op te laden: °we klikken op ‘Geld opladen’ en zien het scherm om een bedrag te
kiezen:

°selecteer een bedrag en klik op ‘opslaan’
We komen nu op de betaalpagina van Ogone waar we de betaling kunnen uitvoeren via online
banking.

Na het opladen kunnen we het saldo van de portefeuille steeds volgen op het startscherm van de
portefeuille onder Kinderopvang in de account van de ouders.

Ga naar ‘Kinderopvang > Reservatie Toevoegen’ om een reservatie te maken.
1.2

STAP 1: SELECTEER KINDEREN

We moeten eerst de kinderen selecteren waarvoor we een reservatie willen maken. Kinderen die
niet aanklikbaar zijn (grijs) werden nog niet geactiveerd door de gemeente en kunnen bijgevolg nog
niet worden ingeschreven.

°klik op ‘opslaan’ en we zien het volgende scherm. (zie stap 2)

1.3

STAP 2: KIES EEN OPVANGLOCATIE

-het eerste vinkje aanduiden zorgt ervoor dat alle kinderen dezelfde reservatie zullen doen
-dan kiezen we een opvanglocatie uit de ‘dropdown’ (hierin zullen de locaties staan die gekoppeld
zijn aan de school waar het kind naartoe gaat)
-wordt gebracht en afgehaald selecteren (dit wordt ingevuld voor de hele periode maar kan in een
volgend scherm per dag aangepast worden)
-gewenste opvangdagen  zie hieronder

Bij de keuze van een opvanglocatie waar evenementen aan vasthangen zal de hele lijst zich
ontvouwen.
°we kunnen nu per halve dag een reservatie toevoegen door op ‘Reserveer’ te klikken.
°wanneer alle datums dan zijn gekozen scrollen we helemaal naar onderen en klikken op ‘opslaan’
om te bevestigen.
Voorbeeld uit deze figuur:
Truus heeft gekozen voor LOCATIE 2 (een BKO). Zij wordt gebracht om 7:15u en opgehaald om
18:15u. (let op: in stap 3 kunnen we dit per dag aanpassen ; of zelfs dagen eruit halen wanneer we
geen opvang wensen).
Er werd opvang geselecteerd voor VOORMIDDAG op 16/8 en NAMIDDAG op 17,18 en 19/8 .
1.4

STAP 3: OVERZICHT OPVANGUREN

Op dit scherm kunnen we de opvanguren die we wensen eventueel nog aanpassen per dag.
We kunnen hier ook het saldo van de portefeuille en de kost van de reservatie volgen:

1.5

STAP 4: VERLATEN OPVANG

Indien je kind tijdens de opvang naar bijvoorbeeld sportkamp, muziekles,… gaat kan je dit via de
knop “opvang verlaten” rechts op het scherm opgeven.
Je kan nu per dagdeel opgeven tussen welke uren je kind niet aanwezig zal zijn. Bij de opmerking
kan je meer informatie meegeven naar waar het kind zal gaan. Deze uren worden na het opslaan
verder in rekening gebracht bij de berekening van het te betalen bedrag.

1.6

STAP 5: DE BEVESTIGI NG

We bevestigen de bestelling via de knop ‘Bevestiging Reservatie’. Dan komen we bij het scherm
‘Mijn Reservaties’ en zien onze bestelling staan.

Als we nu kijken naar ‘Mijn Portefeuille’ dan zien we meteen de nieuwe transactie staan met
vermelding van de kostprijs (het bedrag staat in min want dit bedrag ging van de portefeuille af), de
aard van de transactie (wallet) en de datum waarop de transactie plaatsvond.

We kunnen ook met de muis over het detail schuiven en kijken naar de details van deze transactie:

1.7

DE PORTEFEUILLE : WA T TE DOEN BIJ EEN ONVOLDOENDE SALDO?

Een gezin wil een reservatie maken en het saldo van de portefeuille is ontoereikend.
°Navigatie: ingelogd als gezin > Kinderopvang > Reservatie Toevoegen > Bevestiging reservatie
We willen een reservatie maken voordat we de reservatie kunnen bevestigen zien we dat het saldo
van de portefeuille ontoereikend is:

We klikken op de oranje knop om geld op te laden en komen terug bij het scherm ‘Keuze van het
bedrag’

We doorlopen nu de keuze van het bedrag en slaan op.
We komen bij de online betaling van Ogone terecht en bevestigen de betaling.
Daarna kunnen we de reservatie bevestigen.

