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ACCOUNT AANMAKEN VOOR KWANDOO : STAPPENPLAN
Beste ouders,
U geeft in uw browser in de adresbalk https://bree.kwandoo.com in.
-

-

Dan volgt de registratie van de ouders : u kan registreren met eID of zonder eID, maak hier uw
keuze.
Kies een paswoord dat minstens uit 8 tekens bestaat waarvan minstens 1 hoofdletter en minstens
1 ander teken bvb . of, of een ander teken. Noteer dit wachtwoord ergens zodat u het niet
vergeet om later terug aan te melden.
Vul voornaam, naam en rijksregister van de ouder in die registreert in het scherm en klik op
volgende.
Daarna ontvangt u per mail een activatiemail. Klik op de link en u wordt doorverwezen naar de
site van kwandoo Bree.
U kan nu aanmelden in kwandoo met uw mailadres en wachtwoord.
Klik op de bovenste blauwe balk op “mijn gegevens”, klik in de rechter zijbalk op “mijn gezin”,
klik links op + voeg kind /gezinslid toe
Vul daarna voornaam, familienaam en rijksregisternummer van het kind in
Klik in rechter zijscherm op “vragenlijsten”
Vul de volgende vragenlijsten in : Algemeen: vergeet niet opslaan aan te klikken
Kinderopvang: vergeet niet opslaan aan te klikken
Ga naar de lijst beneden “inschrijvingsdossier printen” en print 2 documenten uit:
“inlichtingenformulier” en “schriftelijke overeenkomst”.
Dateer en onderteken deze documenten en bezorg ze zo snel mogelijk aan de opvang.
De kinderen kunnen nu door mij online worden geactiveerd. U ontvangt een activatiemail en
vanaf dan kan u inschrijven.

-

Hoe reserveren?
- Log in bij Kwandoo, klik in de bovenbalk op “ons aanbod”en klik bij type activiteit links op
“kinderopvang”
Klik daarna bij dienst : Pinoccio aan
Klik bij locatie : opvang Pinoccio Beek
Klik bij periode : opvang met aanklikken van juiste maand

-

U krijgt nu alle keuzemaanden, klik op de juiste maand , klik op inschrijven en daarna kan u bij
de data waarop u wil inschrijven uw keuzes aanvinken, voor lijst verschillende dagen klikt u op
“details”, daar kan u nog aanduiden VS (voorschools) of NS (naschools). De dagen VS en NS
worden aangeduid met een groen vinkje.
Klik op toevoegen aan winkelmandje, klik op het winkelmandje, klik op verder naar bestellen, klik
op bevestig bij totaal te betalen.
Voor annulaties te doen zonder boete kan tot een uur voordat het dagdeel begonnen is!
Aanmelden, klik op mijn inschrijvingen, klik op de juiste dag en maand, de maand wordt
zichtbaar, klik op dag die u wil annuleren, het groene vinkje wordt nu rood, klik op toevoegen
aan winkelmandje. U kan nu bij mijn inschrijvingen controleren of de annulatie in orde is.

-

Veel succes, voor verdere vragen kan u steeds bij mij terecht
Lisette Donders
Pinoccio vzw Jef van Hoofstraat 3 3960 Bree Tel : 0493/82.65.43 (na opvanguren) of 0497/93.02.33 (tijdens
opvanguren)
email : pinocciovzw@gmail.com

