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INLEIDING OUDERAPP  
Stichting Kinderspeelzaal werkt met een ouderportaal. U kunt hier o.a. foto’s op bekijken die op de 

groep van uw kind gemaakt zijn. 

U kunt hier gebruik van maken via een app op de mobiele telefoon voor ons ouderportaal. Deze app 

kan voor Android telefoons gedownload worden uit de Playstore en voor Apple telefoons uit de 

Appstore. De naam van de app is Kidsadmin ouderportaal. 
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INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE APP  
1. Ga naar de App- of Playstore en download en installeer de app Kidsadmin ouderportaal.  
2. Wanneer je de app, nadat je hem gedownload hebt, de eerste keer start kom je in het volgende 

scherm:  

 

Bij het eerste gebruik van deze app dient u een nieuw wachtwoord aan te vragen. Alleen als je na 30 

augustus 2018 nog bent ingelogd in het ouderportaal hoeft dit niet. Met dit nieuwe wachtwoord kunt 

u later ook inloggen op het ouderportaal. Een eventueel bestaand wachtwoord van voor 30 augustus 

2018 van het ouderportaal komt te vervallen.  

3. Druk daarom op de tekst: ‘’Nieuw wachtwoord aanvragen” 

In de app opent zich het volgende scherm:  

 

4. Vul bij E-mailadres het emailadres in die u bij ons heeft opgegeven bij de inschrijving van uw kind. 

5. Bij Pincode moet u de volgende cijfers invullen: 1268. Dit is de code van onze organisatie. 

6. Druk vervolgens op Aanvragen. 
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U ontvangt dan een mailtje in uw e-mail box. Dit mailtje bevat een link. 

7. Klik op deze link.  

Vervolgens verschijnt het volgende scherm in de internetbrowser:  

 

8. Voer hier 2x hetzelfde wachtwoord in. Dit wachtwoord moet minimaal 8 karakters lang zijn en 

minimaal een hoofdletter, een cijfer, een normale letter en een speciaal karakter bevatten. Klik 

vervolgens op wijzig wachtwoord. 

In de app staat het volgende scherm:  

 

9. Druk op terug naar inloggen.  

U komt vervolgens weer in het volgende scherm: 
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10. Vul hier uw e-mailadres, wachtwoord en pincode (1268) in en klink op inloggen. 

Hierna krijgt u het volgende scherm te zien: 

 

In dit scherm kunt u kiezen of u wel of niet meldingen wilt krijgen over nieuwe updates. 

 

11. Klik op Sta niet toe of op Sta toe. 

 

Vervolgens komt u in het openingsscherm van ons ouderportaal: 
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Bij Naam 1, 2, en verder staat/staan de naam/namen van uw kind(eren). 

12. Klik op de naam van uw kind, waarvan u het ouderportaal wilt bezoeken. 

Vervolgens komt u in het hoofdscherm van het ouderportaal voor uw kind terecht, de planning: 

 

 
 

Met de knoppen onderaan kunt u navigeren tussen: Planning, Activiteiten, Berichten, Foto’s en 

Gegevens. 

 

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt niet verzonden via het ouderportaal. Deze wordt gewoon verzonden naar uw 

email. Dit is weer hetzelfde email-adres die u heeft opgegeven bij de inschrijving van uw kind. 

Naam 1             Naam 2 


