Ouderportaal Kinder Service Hotels
Welkom bij het ouderportaal van Kinder Service Hotels.
Het ouderportaal is beschikbaar als ouder app op uw mobiele telefoon (voor Android en iOS) of via
een internetbrowser. In dit document een korte instructie.

Inloggen
U ontvangt de eerste keer een uitnodiging op uw emailadres om in te loggen op ons ouderportaal.
Uw emailadres is dus uw inlognaam. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen terwijl u deze wel
verwacht, controleer dan uw SPAM map op een mailbericht, afkomstig van “sendgrid.net” .

Ouderapp downloaden
U kunt deze downloaden in de Google Play Store of App Store, zoek hierbij op “ Jaamo OuderApp”.
Bij de installatie zal u gevraagd worden om een bedrijfsnaam in te vullen, vul dan “Kinder Service
Hotels” in.

Overzichtspagina
Na inloggen ziet u onderstaand overzichtspagina. Deze bestaat uit een overzicht van uw kind(eren)
aan de linkerzijde, diverse tabbladen en o.a. nieuwe foto’s.

Kindgegevens
Indien u op de foto of naam van uw kind klikt opent een scherm met de bij ons bekende gegevens
van uw kind. Wij verzoeken u deze gegevens als eerste te controleren en aan te vullen zodat deze
gegevens compleet en actueel zijn.
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U treft hier informatie over bijvoorbeeld de noodnummers, bijzonderheden voedsel, allergie etc. Ook
treft u een aantal vragen aan.

Via de knop “Gegevens Bijwerken” kunt u deze velden bewerken. Wij verzoeken u vriendelijk
antwoord te geven op de gestelde vragen onderop de pagina.

Na het aanvullen/wijzigen kunt u onderop de pagina deze gegevens opslaan.

Menukeuzes

Bovenin het scherm treft u een aantal menukeuzes.







Foto’s : foto’s van uw kind door KSH geplaatst
Schriftje : belevenissen van uw kind, geplaatst door KSH of door u als ouder
Berichten : berichtenuitwisseling met groep
Aanvragen : het aanvragen van een extra dag, wisseldag of structurele wijziging
Ingeplande dagen : het rooster zoals uw kind is ingepland
Documenten : uw facturen, contracten, jaaropgaven en overige documenten

Berichten
Medewerkers van de groep van uw kind hebben de mogelijkheid u een bericht sturen, bijvoorbeeld
voor aankondiging van een activiteit. U kunt ook een bericht te sturen naar de groep, bijvoorbeeld
met opmerking of een vraag. Onze medewerkers zullen op een aantal momenten van de dag
controleren of er berichten zijn en hierop antwoorden.
Mocht u een dringende vraag hebben dan verzoeken wij telefonisch contact op te nemen met de
groep.
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Overige documenten
U treft hier o.a. algemene documenten aan, zoals dit instructiedocument of toelichtingen op
verklaringen beeldmateriaal, risicovolle zorg en zelfstandigheid.

Uitgebreide handleiding
Een uitgebreidere handleiding treft u aan bij het uitklapmenu naast uw profielnaam.

Vragen
Heeft u een vraag over het gebruik van het ouderportaal, controleer dan of deze voorkomt bij de
“veel gestelde vragen” op onze website of stuur een email naar info@kinderservicehotels.nl.
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