
Inloggen en nieuw wachtwoord krijgen

Elke ouder krijgt eigen inloggegevens. Wanneer er van een ouder een e-mailadres
bekend is bij ons (en dat is altijd zo in verband met de aanvraag die gedaan wordt) 
wordt de ouder automatisch aangemaakt als gebruiker van het Ouderportaal. De ouder 
kan inloggen met het eigen e-mailadres (onthoudt welke ouder heeft aangemeld!) en een
zelf aangemaakt wachtwoord. Wanneer het wachtwoord is vergeten kan er geklikt 
worden op Wachtwoord vergeten. De ouder ontvangt een mail met instructie om een 
nieuw wachtwoord aan te maken.
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Ga naar https://kinderhuisdefuut.kindplanner.nl/#/login en je komt op dit scherm:



 

Na het inloggen kom je op het volgende scherm: 

Ruilen en afmelden: je klikt met je muis op het groene blokje van de dag die je 
wilt ruilen of waarvoor je je kind wilt afmelden. Dan kom je op volgende scherm: 



Als je klikt op het groene bolletje dat je rechts bovenin het schermpje ziet, komt er 
het volgende dropdown menu:

Ruilen: hier vul je de nieuwe gewenste datum in (daar kun je de agenda voor 
gebruiken en deze vind je hier) en vervolgens klik je op opslaan.



Afmelden: als je in de juiste dag staat, hoef je alleen maar op te slaan. Anders weer
even terug naar de planning en het juiste groene vakje aanklikken. Als je kind ziek is,
is het voor ons erg fijn als je afmelden gebruikt. 

Incidentele opvang aanvragen: klik op de datum waarop je incidentele opvang wilt 
opvragen. Bijvoorbeeld op 28 juni.



Je ziet nu de optie incidentele opvang aanvragen onderaan de opties staan. Klik 
deze aan. Vervolgens check je of de datum en tijd kloppen en sla je het op.



Een studiedag of "school eerder uit" aanvragen kun je doen door op de datum waarop
de studiedag is, het blokje studiedag aan te klikken, het dropdown menu openen door
op het groene bolletje te klikken. Vervolgens klik je op doorgeven en sla je de 
aanvraag op. 





Een dag opvang in de zomervakantie opvragen kun je doen door te klikken op het 
witte vlakje van de datum waarop je de opvang wenst. De rest wijst zich inmiddels 
vanzelf! 

Vragen?
Stel ze via info@kinderhuisdefuut.nl of bel op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag
tussen 9:00 en 11:30 uur naar 06-18843429. 
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