Handleiding ouders voor GastouderAdmin
Hieronder vindt u de handleiding van Gastouderadmin. Stapsgewijs worden de verschillende
onderdelen in het programma doorlopen.
Start: Ga naar de link welke u heeft ontvangen van uw gastouderbureau. Hier ziet u het volgende
inlogscherm verschijnen:

De eerste keer dat u wilt inloggen, kunt op wachtwoord aanvragen klikken. U dient het emailadres in
te voeren dat u aan het gastouderbureau heeft doorgegeven. U krijgt vervolgens op dit emailadres
een link waarmee u een wachtwoord kunt instellen.

Stap 1. Het eerste scherm dat u ziet is de homepage. Bovenaan staat het hoofdmenu, deze heeft 5
tabbladen: ‘Home’, ‘Berichten’, ‘Facturen’, ‘Controleer Uren’ en ‘Geaccepteerde uren inzien’.

U ziet direct op uw homepage of u berichten heeft ontvangen, het onderwerp van het bericht, de
verzender en de datum. Op deze pagina kunt u ook zien of u nog uren dient te controleren.

Als laatst ziet u ook uw laatste facturen staan, welke u meteen kunt downloaden.
Stap 2. Wanneer u naar het tweede tabblad ‘Berichten’ gaat, komt u in het berichtenscherm:

In dit menu vindt u alle berichten die u en uw gastouder naar elkaar verstuurd hebben. U kunt ervoor
kiezen om een nieuw bericht te zenden of uw reeds ontvangen en verzonden berichten te bekijken.

Stap 3. Onder het derde tabblad, vind u de facturen.

Hier kunt u al uw eerder ontvangen facturen terug vinden en downloaden.

Stap 4. Het vierde tabblad bevat uw te controleren uren.

U ontvangt van Gastouderadmin een e-mailbericht wanneer de gastouder opvanguren heeft
ingevuld. Deze kunt u in dit overzicht inzien. Het overzicht is in chronologische volgorde en u kunt de
datum, tijden en het aantal uren van de opvang hier bekijken.

Vervolgens kiest u voor alle uren ineens of u deze wil bevestigen of afwijzen:

U kunt hierbij een bericht naar de gastouder verzenden met een opmerking. Wanneer er met één
regel iets mis is, wijst u alle uren af. De gastouder ontvangt hiervan bericht.

Stap 5. Onder het laatste tabblad, vindt u uw geaccepteerde uren.

De uren die u heeft bevestigt kunt u per periode bekijken door op de specifieke periode te klikken.
Afsluiten
Indien u het programma wilt verlaten kunt u rechtsboven in uw scherm uitloggen.

U klikt op het pijltje naar beneden, naast uw naam, en klikt vervolgens op uitloggen.

