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📱Gebruik van de Ouderapp en ouder portaal
Via de kinderopvangorganisatie van uw kind(eren) heeft u een uitnodiging ontvangen om
gebruik te maken van de communicatie app van Wedaycare. Met de Ouderapp kijkt u mee met
de belevenissen van uw kind(eren) bij uw kinderopvangorganisatie.

U kunt foto’s bekijken, berichten van de groep en de locatie lezen en versturen en de
ontwikkelingen van uw kind(eren) volgen. Het is via de app mogelijk om opvangdagen aan te
vragen, te ruilen en de afwezigheid door te geven. U kunt tevens de facturen, jaaropgaven en
andere documenten inzien.

U kunt de app downloaden in de Apple iOS Store en de Google Play Store. Klik op de link
hieronder of vind de app in de store onder de naam “kinderopvangorganisatie” + Ouderapp.

😀 Inloggen
Wanneer u de app heeft geïnstalleerd kunt u als ouder met de inloggegevens die u heeft
ontvangen inloggen op de app of via het Ouderportaal:

https://…………….web.wedaycare.com

Voor de eerste keer inloggen
Wanneer u voor de eerste keer inlogt op de app dient u 2 velden in te vullen:

● Gebruikersnaam: Email
● Wachtwoord: Wachtwoord

Deze gegevens heeft u per e-mail ontvangen van Wedaycare. Gegevens niet ontvangen? Neem
dan contact op met de kinderopvangorganisatie.

😊 Wachtwoord vergeten
Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan kunt u via de knop wachtwoord vergeten een nieuw
wachtwoord aanvragen in de Ouderapp en het ouderportaal. (Die kunt u vinden onder de knop
‘inloggen’.)
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 Uw kind overzicht
Hier bent u in het overzicht van uw kind. U ziet hier de
volgende onderdelen: Dagboek, Berichten, Kalender,
Fotoalbum, Mijn Tegoed, Aanvragen en Profiel. De
profielfoto van uw kind wordt op de groep gemaakt en kunt
u niet bewerken.

📒Het dagboek
Het dagboek in de
tijdlijn kan geopend worden om het volledige verslag te
lezen. Dit verslag zal in het dagboek komen en is alleen
zichtbaar voor u en de organisatie.

In het dagboek kunnen de medewerkers van de opvang
foto’s en eventueel video’s toevoegen (video’s alleen
mogelijk indien functie voor organisatie beschikbaar is). De
foto’s en video’s kunnen gedownload worden op dezelfde
manier als foto’s in het fotoboek.
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📷 Het fotoalbum
De foto’s die op de opvang zijn gemaakt van uw kind(eren)
ziet u terug in de tijdlijn. De foto’s kunnen in volledig scherm
bekeken worden door erop te klikken. Als er meerdere foto’s
zijn gedeeld ziet u de gehele reeks waar u doorheen kan
scrollen.

Een foto kan ook gedownload worden op de telefoon of
tablet. Dit kan via de download knop onder de foto. Deze
download knop is zichtbaar onder iedere foto in een reeks of
onder de foto als deze in volledig scherm geopend is.

💬 Berichten
Berichten van de opvangorganisatie worden weergegeven bij
berichten. Van alle berichtwisselingen wordt hier het overzicht
getoond.

Wanneer u naar de “berichten” gaat, opent zich een overzicht
van alle verstuurde berichten tussen de medewerkers van de
groep en u zelf per kind. U kunt aan de kleur zien wie het bericht
geschreven heeft. Zo is een groen bericht door de ouder
verstuurd en zijn de lichtgrijze berichten geschreven vanuit de
groepsmedewerkers. Om een nieuw bericht te schrijven klikt u
op het betreffende kind. Onderin het scherm kan een bericht
getypt worden. Via de verzendknop wordt het bericht naar de
groep verstuurd.
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🗓 De kalender
Via de knop “kalender” opent u de opvangkalender van uw kind.
Hier ziet u de dagen waarop uw kind van de opvang gebruik
maakt. Door te klikken op een specifiek dag opent meer
gedetailleerde informatie. U kunt via de knop “extra dag
aanvragen” extra opvang aanvragen. Dit kunt u ook doen door
te klikken op het Plus + icoon in het menu.

U kunt via de knop bewerk een ruiling of afwezigheid
doorgeven. Dit kunt u ook doen door te klikken op het bewerk

icoon bij een geplande dag.

📅 Extra dag aanvragen
In de kalender ziet u aan de groene iconen op welke dagen
uw kind is geplaatst. Wilt u een extra dag aanvragen? Dan
kiest u via de knop op het Plus + icoon in het menu of klikt
u op de dag waarvoor u extra opvang wilt aanvragen. In het
volgende scherm geeft u een gewenste datum op.
Vervolgens ziet u de beschikbare tijden die u kunt
aanvragen. Als u de gewenste opvangtijd hebt
geselecteerd, kiest u de betaalwijze (Tegoed of Factuur).
Heeft u nog een ‘tegoed’ aan uren beschikbaar, dan kunt u
de extra dag met dit tegoed aanvragen. Dit kan alleen als
het aantal uren tegoed toereikend is én het tegoed een
passende geldigheidstermijn heeft.

* Extra opvang kunt u niet aanvragen met deels een tegoed en deels op
factuur. In het volgende scherm kunt u de aanvraag indienen.
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🗓 Afwezigheid doorgeven
Dit kunt u doen via de kalender door te klikken op het

bewerk icoon in het menu of u selecteert de dag dat
u uw kind afwezig wilt melden. Als u uw kind afwezig
meldt, kunt u ook in één keer een langere periode
afwezig melden. Handig bij een vakantie!

Voor de gekozen afwezigheidsperiode, ziet u alle dagen
waarop uw kind wordt verwacht. Er staat een vinkje bij
alle geplande dagdelen die zijn afgemeld. Komt uw kind
alsnog een dagdeel, haal dan het vinkje bij dat dagdeel
weg.

Bij het doorgeven van de afwezigheid selecteert u ook
de reden. U kunt kiezen uit ziekte, vakantie of Afwezig.
Klik daarna op ‘Indienen’ en de afwezigheid wordt
automatisch verwerkt.

Indien u uw andere kinderen ook wilt afmelden dient u
bij al uw kinderen dezelfde procedure te volgen.

Handleiding Ouderapp Wedaycare 2021

____7



📅 Ruildag aanvragen
Dit kunt u doen via de kalender door te klikken op het

bewerk icoon in het menu of u selecteert de dag die u
wilt ruilen.

Bij het aanvragen van een ruildag geeft u de datum op
van de afwezige dag en van de gewenste nieuwe dag. De
beschikbare planning van het kind wordt dan opgehaald.
U selecteert het gewenste dagdeel met het vinkje. De
aanvraag kan direct ingediend worden en wordt ter
beoordeling aan de organisatie aangeboden.

* Of u mag ruilen en het aantal dagen dat u maximaal
mag ruilen hangt af van uw kinderopvangorganisatie.

📚Aanvragen overzicht
Onder de knop “aanvragen” kunt u het statusoverzicht
bekijken van alle aanvragen. Ook zijn de aanvragen
zichtbaar die nog in behandeling zijn.

U krijgt een melding via e-mail en een push notificatie
indien de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen
omdat er geen plek beschikbaar is.
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🐷 Mijn tegoeden
Wanneer uw organisatie gebruik maakt van de tegoeden
module is het mogelijk dat u voor bepaalde
afwezigheden met tegoed wordt gecompenseerd.
Welke eenheid gekozen is, is afhankelijk van de
organisatie.

Het tegoed kan worden ingezet voor bijvoorbeeld een
extra dag. Indien u een aanvraag doet voor een extra
dag wordt automatisch gekeken of dit kan op basis van
uw tegoed. Indien de dag goedgekeurd wordt, wordt het
tegoed automatisch afgeschreven.

 Mijn Toestemmingen

Onder “mijn toestemmingen” ziet u welke
toestemmingen afgegeven zijn voor uw kind op de
opvang. Het kan hier gaan om zaken als: “mag uw kind
op de foto in het fotoboek”? Of mag uw kind na de
opvang spelen bij andere kinderen? Welke
toestemmingen door de organisatie hierin geplaatst
zijn verschilt per organisatie. Toestemmingen kunt u
eenmalig goedkeuren of afwijzen. Indien u een
toestemming wilt wijzigen neemt u dan contact op
met de organisatie.
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⚙ Mijn account
Hier heeft u inzage in uw gegevens, uw contract,
facturen en documenten vanuit de organisatie.
Daarnaast kunt u uw wachtwoord wijzigen en
meldingen (push berichten en e-mail) aan- of uitzetten.

Notificaties kunnen ingesteld worden om te bepalen
voor welke informatie u berichten wilt ontvangen. Per
item kan ingesteld worden of u een e-mail en/of een
push notificatie wilt ontvangen op uw telefoon of tablet.
Helemaal onderaan de pagina vindt u de knop
Uitloggen. Er wordt dan uitgelogd voor het account dat
actief is.

 Het kindprofiel
Wie mag uw kind ophalen
Bij “wie mag uw kind ophalen” ziet u de ouder(s) en of
verzorger(s) die uw kind mogen ophalen. Hierin staan
standaard de ouder(s) en of verzorger(s) die bij de
organisatie zijn doorgegeven via het contract. Op de
groep kunnen de pedagogisch medewerkers extra
mensen toevoegen. De foto’s worden op de groep
gemaakt.

Voedingsschema
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Via het voedingsschema ziet u het voedingsoverzicht van uw kind wat door de pedagogisch
medewerkers op de groep wordt ingevuld. Dit is vooral belangrijk bij jonge kinderen. Indien uw
kind op de BSO of TSO zit zal dit schema niet zijn ingevuld.

Slaapritme
Via het slaapritme ziet u het slaapritme van uw kind dat door de pedagogisch medewerker op
de groep wordt ingevuld. Dit is vooral belangrijk bij jonge kinderen. Indien uw kind op de BSO of
TSO zit zal dit schema niet zijn ingevuld.

Allergieën Bij allergieën ziet u de allergieën van uw kind. Is uw kind niet allergisch dan zal hier
niets in staan. Via de pedagogisch medewerker op de groep kunt u altijd doorgeven als uw kind ergens
allergisch voor is.

📷 Bewaren foto’s

Als uw kind weggaat bij de kinderopvangorganisatie kunnen wij ons voorstellen dat u de foto’s
graag wilt bewaren. Na het beëindigen van het opvangcontract kunt u nog 4 weken de gegevens
van uw kind inzien en foto’s downloaden. Na 4 weken is dit niet meer mogelijk en worden al uw
gegevens verwijderd.

Het downloaden van foto’s gaat als volgt:

1. U kunt de foto’s per foto downloaden door op de foto te klikken en dan het download
icoon via de app of het ouderportaal.

2. Via de App (alleen via de app mogelijk) kunt u alle foto’s in één keer downloaden door
naar de galerij te gaan en te klikken op de knop Download alle foto’s.
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🛠 Automatische update van de app

Iphone: Zo schakelt u de automatische updates van apps in:
1. Open de Instellingen-app op uw iPhone of iPad.
2. Ga naar iTunes Store en App Store.
3. Zet de schakelaar bij App-updates aan. Hiermee geeft u aan dat u automatisch updates

van apps wilt installeren.

Android automatisch updaten
1. Open de Google Play Store-app .
2. Tik op Menu. Instellingen.
3. Tik op Apps automatisch updaten.
4. Selecteer een optie: Via elk netwerk om apps te updaten via wifi of mobiele data. Alleen

via wifi om apps alleen te updaten wanneer u verbinding heeft met wifi.

 Helpdesk en support
Voor vragen en ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie. Voor
dringende ondersteuning kunt u contact opnemen met het support team van Wedaycare via
support@wedaycare.com
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