Kinderdagverblijven

Groepsopvang ‘t Sporrewaan Veurne
Groepsopvang Kinderhaven Reninge
Dienst opvanggezinnen Veurne-Alveringem
Buitenschoolse groepsopvang De Kadees Veurne
Thuisopvang van het Zieke Kind

Digitale heen en weer schriften - Registratie ‘ouderportaal’
-

Het heen en weer schriftje zal u elke avond in uw mailbox ontvangen. Bij vertrek kunnen deze door de
begeleidsters verstuurd worden.
o U zal daarop de breng – en haaluren zien bij benadering. Controleer zeker indien het klopt dat
het om een volle (>5u) of halve (<5u) dag gaat.
o Er zal ook info te lezen zijn over de dag. Het invullen gebeurt vooral op de middag, indien er
weinig tijd is door bv. kindjes die vroeg wakker worden dan wordt er voorrang gegeven aan de
‘boekjes’ van de baby’s. Let niet op het uur die voor deze losse opmerkingen verschijnt, dit is
het uur waarop dit ingevuld wordt. Op drukkere dagen gaan de kindjes altijd voor en is het
mogelijk dat er niets in het schrift ingevuld werd.
o Eventuele aangerekende extra’s zullen te zien zijn.
o Stuur niet terug op dit mailadres. Info doorgeven aan de groep kan via het ouderportaal.

-

Het ouderportaal bestaat uit verschillende onderdelen
o Boekje: een overzicht van het heen en weer schrift dat verstuurd wordt naar uw e-mailadres. U
kunt ook teruggaan in de tijd.
o Communicatie: hier kan je als ouder zaken meedelen aan de groep. Dit wordt tot ten laatste 9u
gecontroleerd door de begeleidsters van de groep. Daarna gaat hun aandacht ten volle naar de
kinderen en hun spel. Af – en aanwezigheden worden nog steeds gemeld aan de bureau via
sporrewaan@vrijekinderdagverblijven.be, dit wijzigt niet.
o Fotoboek: zal eventueel in de toekomst vaker in gebruik worden genomen. Hier komen enkel
individuele foto’s van uw kind.
o Documenten: facturen, fiscaal attesten, ziko-vo
o Contact: onze contactgegevens
o Uitloggen

 Wat moet u doen?
-

Om het ouderportaal te activeren: Naar volgende link gaan: http://vrijekdv-kdv.mijn-deona.be
o Opgelet: zet geen “www.” voor de link
o Klik op registreren (mailadres dat in ons systeem gekend is ingeven en paswoord kiezen)
o Daarna ontvangt u een mail ter bevestiging en kan u inloggen
Tip: voeg de link toe aan uw favorieten of aan uw startscherm zodat u vlot berichten kunt sturen naar
de begeleidsters (bv. hoe laat heeft uw baby gedronken, hoe was de afgelopen nacht/het weekend
enz.).
Ps. Het is mogelijk dat de begeleiding verkeerd klikt waardoor je een mail krijgt dat je kindje
uitgeschreven is, terwijl dit niet klopt. U hoeft niet te panikeren, even telefoneren brengt vaak
verduidelijking.

