
Aanmelden voor Noodopvang 

Log in op de Flexkids app op je telefoon of tablet, je kunt niet de website gebruiken!  

Gebruik je de app nog niet, ga naar de app store of google playstore om de app ‘Flexkids’ te downloaden. 

Je kan inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord van het ouderportaal, eenmalig is er een pincode nodig, gebruik 3051. 

In het menu links ga je vervolgens naar de opvangkalender.  

 

 

  



Kies bovenin middels het uitklapmenu de juiste maand, in dit voorbeeld  mei 2020 maar neem december 2020 voor komende dagen of januari 

als je opvang in januari wilt aanvragen 

 

 

Uitklapmenu 

 

Naam kind 



Wanneer je meerdere kinderen bij ons in de opvang hebt zie je rechtsbovenin de blauwe balk van welk kind de kalender nu is geselecteerd.   

 

Door op het icoon of de foto te klikken boven de naam van je zoon of dochter zie je ook je andere kinderen die je vervolgens kan selecteren.   

 

 

Herhaal onderstaande stappen per kind dat opvang bij ons heeft , lees verder.  

  

Naam kind 

Naam kind 

Naam kind 

Naam kind 



In de kalender zal je zien dat de dagen die je normaal afneemt als Afwezig staan gemarkeerd, rood. Dat hebben we voor de komende weken bij 

alle reguliere plaatsingen doorgevoerd.  

 

 

Noodopvang dien je voor alle gewenste dagen aan te vragen, ongeacht of je normaal op een dag al wel opvang zou hebben.  

Opgeven van de gewenste dagen:  

In de opvang kalender klik je op de dag of datum waar je de noodopvang  voor wilt aanvragen.  (niet op de regel ernaast klikken, echt op MA, DI 

ed of 11,12 etc, zie geel gearceerde voorbeeld) 



 

 

 

 

 

 



In dit voorbeeld is voor 12 mei gekozen 

 

 

Bij Product, kies je het gewenste product .  

Voor kinderdagveblijf is er de keuze uit een dag of een dagdeel (bij laatste voer je de gewenste start en eindtijd in). Bij de BSO is er de keuze voor 

een BSO middag (vul gewenste start- (einde schooltijd) en eindtijd in) of VSO.  

 

 

  



Wanneer je voor een gekozen product een tijd moet invullen vul dan de start- en eindtij in aub 

 

 

Klik dan op het Vinkje 

 

Er verschijnt een melding dat de bestelling is aangemaakt en je deze kan afronden via het winkelwagentje  

 

  



Het winkelwagen icoon verschijnt  rechtsbovenin in de blauwe balk, naast de foto of het icoon van je zoon of dochter die nu geselecteerd is. Er 

staat een timer bij die start op 15 minuten en aftelt,  rond in die tijd in ieder geval je bestelling volledig af. 

 hier bijvoorbeeld nog 13 minuten en 46 seconden resterend 

 

Is het slechts 1 dag die je wilt bestellen dan klik je op het winkelwagentje, wil je meerdere dagen bestellen? Volg ook de volgende stappen: 

Kies de volgende dag waarop je noodopvang wilt, en volg de bovenstaande stappen vanaf het kiezen van het product .Voeg op die manier alle 

gewenste dagen toe. Twijfel je nog over een dag of opvang moment (voorschoolse opvang, naschoolse opvang)?   

 

Heb je 1 kind waarvoor je noodopvang aanvraagt? , klik dan op winkelwagen. Lees verder bij Winkelwagen. 

Meerdere kinderen op de BSO? Lees direct verder en volg voor je andere kind(eren) ook bovenstaande stappen voordat je op de winkelwagen 

rechtsbovenin klikt.   

  

Kies nu aub alleen de dagen die je zeker weet, op een ander moment kan je de andere dagen ook aanvragen.. 

 



Meer kinderen opgeven voor noodopvang? 

Wanneer je meerdere kinderen bij ons in de opvang hebt en daar noodopvang voor wilt aanvragen, kies dan (nadat je voor het 1e kind alle dagen 

hebt ingevuld) door op het icoon of de foto te klikken boven de naam van je zoon of dochter ook je andere kind(eren). Om de stappen te 

doorlopen. 

 

 

 

En volg de benodigde en hierboven beschreven  stappen om de gewenste opvang aan te geven voor je andere kind(eren) voordat je op de 

winkelwagen klikt. 

 

  

Naam kind 

Naam kind 

Naam kind 

Naam kind 



 Winkelwagen 

Als je alle nu bekende dagen hebt ‘besteld’ (en wanneer je meerdere kinderen hebt dat ook voor al je kinderen hebt gedaan) klik dan vervolgens 

op de winkelwagen  

 

Je komt in het besteloverzicht: 

(in het voorbeeld zie je alleen 2 dagen, dinsdag 12 en vrijdag 15 mei, op je eigen scherm vind je alle aangevraagde dagen evt ook voor meerdere 

kinderen)  

 

 

 



Scherm uitleg:  

Ruiltegoed is nu niet van toepassing of zichtbaar, kan je in ieder geval uitgevinkt laten.  Dit toont huidge beschikbare ruiltegoed saldo. 

Bij Opties zijn er 2 keuzes. 

Beiden kan je voor de aanvragen in de periode van  11 tm 29 mei 2020 ook uitgevinkt laten. 

 Ik wil de bestelde opvang alleen afnemen als alles geaccordeerd wordt – 

 Deze optie doet wat de omschrijving al doet vermoeden, de aanvragen worden alleen geplaatst als alle dagen / kinderen ook 

geplaatst kunnen worden.  

 Ik wil een eigen verloopdatum instellen 

Als je dit aanvinkt kan je een datum opgeven waarvoor een plaatsing afgerond moet zijn of je trekt deze in. Dit gebruik je als er 

deadlines zitten aan je verzoek, bv met het oog op zoeken of bevestigen van alternatieven mochten wij niet kunnen plaatsen op 

de aangevraagde dagen.  

 

Bevestigen van de bestelling:  

Kies er voordat je kan bevestigen altijd voor  akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en Bevestig vervolgens de bestelling 

 

Je ziet kort een melding dat de bestelling verwerkt wordt en dan is je aanvraag bij ons binnen.  

  



Verzoek bekijken 

In het menu links vind je de optie  Verzoeken. Daar vind je al je plaatsingsverzoeken terug. Ook degene die je net op bovenstaande wijze 

afgerond hebt. 

 

 

bijvoorbeeld 

 

Onder status zie je de status van de bestelling, door op de regel te klikken zie je vervolgens de aangevraagde dagen van je kind(eren) die kan je 

ook openklikken en annuleren of intrekken.  

Wanneer medewerkers van plaatsing je bestelling hebben verwerkt krijg je daar via de app (als je meldingen hebt toegestaan) ook bericht van. 


