HANDLEIDING
App voor ouders

Gebruik van de app
Jouw kinderopvangorganisatie heeft gekozen voor Konnect! De app en portaal van Konnect
stellen ouders in staat om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen op de
opvang. Je kunt foto’s bekijken die geplaatst zijn, een nieuwsbericht lezen of een update in
het digitale schriftje bekijken. Met Konnect blijf je op de hoogte! Wanneer je als ouder
aangesloten bent bij een organisatie die gebruik maakt van app van Konnect dan heb je
inloggegevens ontvangen om in te loggen op de app. Afhankelijk van de keuze die de
organisatie heeft gemaakt werken ze met een eigen app of via de OuderKonnect app. In
beide gevallen is de app te downloaden in de Google Play Store (voor Android) en in de
Apple Store (voor iOS). Wanneer je de app hebt geïnstalleerd kun je als ouder met de
inloggegevens die je hebt ontvangen inloggen op de app.
Voor de eerste keer inloggen
Wanneer je voor de eerste keer inlogt op de app dien je drie velden in te vullen:
•
•
•

De URL van de kinderopvangorganisatie
Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze gegevens heb je per mail ontvangen van Konnect. Wanneer je inlogt in de app van je
kinderopvangorganisatie zal deze ook opgemaakt zijn in de huisstijl van de organisatie.
Gegevens niet ontvangen? Neem dan contact op met de kinderopvangorganisatie, zij
kunnen u eventueel nieuwe gegevens sturen.
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Fotoalbum
Na inloggen zie je als eerste een overzicht van recent gemaakte foto’s waar jouw kind op
staat. Wanneer je naar beneden scrolt kun je meer foto’s bekijken van je kind. Oudere foto’s
komen dan tevoorschijn. Door een foto aan te klikken vergroot je deze op je scherm.
Linksonder zie je de datum waarop de foto is genomen. Via de knop “downloaden” kun je
vervolgens een foto op je apparaat opslaan. Onder “details” kun je opvragen welk kind of
welke kinderen op de foto staan.
Door op de menuknop linksboven te klikken kun je een menu openen waar je de keuzes in
het menu te zien krijgt. Binnen dit menu kun je navigeren naar de diverse onderdelen van de
app. Op deze plek kun je vanaf alle onderliggende pagina’s navigeren naar het menu of
voorgaande pagina.

Overzicht foto’s in fotoalbum
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Menu overzicht

Schriftje
Wanneer je op “schriftje” drukt opent zich het scherm
waar je kunt lezen wat je kind die dag allemaal heeft
beleefd. In dit schriftje kun je zelf ook stukjes
schrijven. Wanneer je op schriftje klikt opent de app
deze op de laatst gemaakte pagina. Je kunt nu zelf
met je vinger of muis naar voorgaande data “vegen”.
Zo zie je ook de pagina’s in het schriftje van de
afgelopen dagen. Je kunt net zo lang doorgaan tot je
bij de eerste pagina van het schrift bent beland.
Om zelf een pagina toe te voegen aan het schriftje
kun je onderin in de oranje balk op “nieuw” klikken. Er
opent zich een scherm waarin je zelf een tekst kunt
schrijven en waar een foto kunt toevoegt kan worden.
Berichten
Wanneer je naar de “berichten” gaat opent zich een
overzicht van alle verstuurde berichten tussen de
medewerkers van de groep en jezelf. Je kunt aan de
kleur zien wie het bericht geschreven heeft. Zo is een
lichtblauw bericht door de ouder verstuurd en zijn de
oranje berichten geschreven vanuit de groep.

In schriftje schrijven

Om een nieuw bericht te schrijven druk je op “nieuw” onder in de oranje balk. Er opent zich
een nieuw scherm waar je het bericht kunt schrijven aan de groep.

Nieuw bericht schrijven
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Nieuws
Onder de “nieuws”-button in het menu zie je welke nieuwsberichten zijn verzonden vanuit de
organisatie. Je ziet een overzicht van de berichten die recent zijn verzonden en je kunt naar
beneden scrollen om nieuwe berichten te laden. Wanneer je op een bericht klikt zal deze
volledig leesbaar worden. Je kunt met de pijl links bovenin terug naar het overzicht. Verder
kun je op deze nieuwspagina geen teksten bewerken of antwoorden sturen.

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht - details

Contact en mijn gegevens
Onder “contact” tref je de gegevens aan van de contactgegevens van de organisatie. Vanuit
dit scherm is het mogelijk om direct telefonisch met de groep contact op te nemen. Dit kan
door op het oranje telefoontje te klikken.

Contact
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Mijn gegevens
Onder mijn gegevens zie je de gegevens die horen bij
het account in Konnect. Hier zie je jouw
gebruikersnaam, kunt je het wachtwoord wijzigen en
zie je op welke locaties jouw kinderen opvang
hebben. Via de knop “uitloggen” kun je uitloggen uit
Konnect. Je dient de volgende keer dat je de app
opstart dan wel weer opnieuw in te loggen.

Instellingen
Links onderin bij mijn gegevens staat een icoontje
voor de instellingen van notificaties. Door hierop te
klikken kan je instellen voor welk onderwerp je een email ontvangt en/of push melding:

Naar het portaal
Met de knop “naar het portaal” kun je het webportaal van de organisatie bezoeken. Er zijn
een aantal functionaliteiten die op dit moment alleen in het portaal te raadplegen zijn. Te
denken valt aan het bekijken van de informatiepagina’s. Konnect werkt eraan om uiteindelijk
te komen tot gelijke functionaliteit, zowel in de app als het portaal.
Voor een handleiding met uitleg over de functionaliteiten in het webportaal verwijzen we je
graag naar de ‘Handleiding Ouderportaal’.

Handleiding app voor ouders

