
In deze handleiding kan u de stappen vinden die nodig zijn om de voorschoolse en naschoolse 

kleuteropvang en vakantieopvang te reserveren in de Kinderkopjes, locatie de Boomhut. 

Bent u nog niet ingeschreven? 

Vooraleer uw kindje naar de opvang kan komen, dient u zich in te schrijven. Neem daarvoor contact 

op met An Bonte zodat er een afspraak kan ingepland worden. Dit kan telefonisch (ma/di/woe/don) 

of via mail: an@dekinderkopjes.be 

Nadien ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u via de link van de online 

reservatiepagina kan inloggen en opvangdagen aanvragen. De link om in te loggen op de online 

reservatietool is https://dekinderkopjes-assenede.ouder.zone 

 

Opvangdagen aanvragen met uw logingegevens 

 

U komt nu op een pagina waar u kan inloggen met uw persoonlijke logingegevens die we jou bezorgd 

hebben. Opgelet deze velden zijn hoofdlettergevoelig. 

 

Kies op deze pagina of u opvangdagen wil aanvragen of uw reeds gemaakte reservaties wil 

bekijken. 
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Kind selecteren 

 

Indien u koos om opvangdagen aan te vragen kan u nu 1 of meerdere van uw ingeschreven 

kinderen selecteren, na selectie klikt u op "volgende" 

 

Nu kan je de opvangdagen selecteren. Je kan kiezen voor voorschools, naschools en in de vakantie 

voor volle of halve dagen. Je selecteert eerst de maand en daarna de groep  peuters of kleuters.  

Wil je opvang vóór 7 uur, dan graag nog een mailtje naar an@dekinderkopjes.be met de dagen 

waarvoor je dit wenst. Je kindje kan dan afgezet worden in de Wilgenhut.  

Na het selecteren van de dagen eerst opslaan! Daarna pas naar de volgende pagina. 
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Na deze pagina krijg je een overzicht van de gevraagde opvangdagen. Ga terug als je nog wijzigingen 

wilt aanbrengen. Is dit opvangplan in orde? Vink het vakje aan voor akkoord met ons huishoudelijk 

reglement en bevestig het opvangplan. Je zal een mail krijgen ter bevestiging met nogmaals de 

aangevraagde dagen.  

Wij kunnen nu de dagen goed- of afkeuren. Dit gebeurt naargelang de beschikbaarheid. Zodra wij dit 

gedaan hebben, ontvang je een mail ter bevestiging van de goed- en afgekeurde dagen. Je kan ook 

nog steeds opvang extra vragen. Om dagen te annuleren, moet je contact opnemen via mail 

an@dekinderkopjes.be of telefonisch 09/336 79 78. 

 

 

Mocht je toch nog problemen ondervinden bij het reserveren van je dagen, aarzel dan niet om 

contact op te nemen. 
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