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Beste ouders, 
 
Sinds enige tijd gebruiken wij het administratiesysteem Kindplanner voor de presentielijsten van de 
TSO. Voorheen kon u via de whatsapp of via de overblijfkracht doorgeven of uw kind extra aanwezig 
zou zijn bij de overblijf. Met het nieuwe systeem kunt u dit zelf en rechtstreeks regelen. Hiervoor logt 
u in op het ouderportaal. 
 
Inloggen 

• Ga naar het ouderportaal (toverdroom.kindplanner.nl) 

• Klik op login 

• Voer bij gebruikersnaam/email het e-mailadres in waarmee u bij ons bekend bent.  
   Dit is ook het adres waarop u de facturen op ontvangt 

• Vul uw wachtwoord in  
 
Weet u het wachtwoord niet meer, klik dan op wachtwoord vergeten. U krijgt een mailtje met daarin 
de stappen om het wachtwoord te resetten. 
 
Incidentele (extra) tussenschoolse opvang doorgeven 
Ouders die een extra dag tussenschoolse opvang aan willen vragen, zonder daar een andere dag voor 
te ruilen, vragen dit aan via incidentele opvang. 
 
U logt in, u gaat naar planning en klikt in de agenda op 
dat dag dat u extra opvang nodig heeft. U ziet dan de 
opties die voor die dag mogelijk zijn.  
Klik op Incidentele opvang aanvragen en u vult de 
verdere stappen in.  
 
Lukt het niet om een incidentele aanvraag te doen, stuur 
dan een appje naar 06-44073824 en wij maken het in 
orde dat het de volgende keer wel lukt.   
  
Ruilen en incidentele opvang aanvragen is dus niet hetzelfde. een incidentele dag aanvraagt en u 
heeft géén flexibel contract, dan worden de uren tegen het geldende tarief achteraf in rekening 
gebracht. 
 
Flexibele contracten waarbij 1 of 2 keer per week TSO nodig is:  
Er staat 1 of 2 dag(en) vast ingepland. Wanneer het niet 
op die dag nodig is maar op een andere dag, dan moet er 
een ruildag worden aangevraagd. 
 
U logt in, u gaat naar planning en klikt in de agenda op dat 
dag die u wil ruilen. U ziet dan de opties die voor die dag 
mogelijk zijn.  
Klik op Ruildag aanvragen en u vult de verdere stappen in.  
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Heeft u flexibele tussenschoolse opvang (voorheen de knipkaart), dan geeft u dat op deze manier 
door: 

• Login in het ouderportaal (toverdroom.kindplanner.nl)  
• Ga naar de planning van uw kind  
• Klik rechtsboven in op bulk schakelen  
• Nu kunt u de data en dagdelen aanvinken (deze zijn aangegeven in wit met een groen randje) 
• Klik op doorgeven  
• Klik in het volgende scherm op opslaan 

 
Alleen op bovenstaande manieren kunt u doorgeven of uw kind (extra) komt. Andere manieren komen 
te vervallen. Alleen wanneer het via Kindplanner niet lukt, kunt u een appje sturen.  Zo weten we zeker 
dat we de meest duidelijke presentielijst hebben.  
 
Af- of ziekmelden 
Is uw kind ziek of een keer afwezig tijdens de TSO? Laat het ons weten! School geeft dit namelijk niet 
door, het is uw verantwoordelijkheid.  

 
Hoe kunt u uw kind(eren) afmelden 

• Login in het ouderportaal (toverdroom.kindplanner.nl) 

• Ga naar de planning van uw kind 

• Klik op het groene pijltje rechtsboven 

• Kies afmelden 

• In het volgende scherm kunt u de datum vullen 

• gaat het om 1 dag vul dan bij beide mogelijkheden dezelfde gewenste datum in 

• gaat het om meerdere dagen vul dan de eerste en de laatste gewenste data in 

• In beide gevallen moet u een tijd invullen. 
 
Heeft u nog vragen over het aan- en afmelden van de TSO, dan kunt u altijd even langskomen of een 
mailtje sturen naar judith.noordanus@detoverdroom.nl 

 


