Handleiding ouderportaal Deona

Pilootproject ouderportaal Kidz
Lucy van 1/12 tot en met 23/12

Beste ouder,
Kidz Lucy gaat op 01/12/2022 van start met een
pilootproject voor kinderopvangsoftware
Deona.
Hoewel we dit platform nog nooit hebben
uitgetest voor de buitenschoolse kinderopvang
is Deona voor ons, en misschien ook voor jou,
niet volledig vreemd. In de kinderdagverblijven
gebruiken we het systeem al een hele tijd. We
zijn ervan overtuigd dat de gebruiksgemakken
voor de kinderdagverblijven ook ten goede
zullen komen aan de buitenschoolse opvang.
Vooraleer Deona in gebruik te nemen willen we
het systeem eerst grondig testen in de praktijk.
De korte opvang in De Vlieger werd uitgekozen
als ideale gecontroleerde testgroep voor het
pilootproject.
Die piloot zal lopen van donderdag 1 december
tot en met vrijdag 23 december. Ouders die in
die periode gebruik maken van de korte opvang
in De Vlieger zien we dus graag als partner in
deze primeur!
Je vindt de handleiding als bijlage terug.

Wat verwachten we ouders die ons willen
assisteren als partner?
1. Dat die zich vóór 25 november online
registreren in het Deona ouderportaal via
https://motenaibo.mijn-deona.be.
2. Dat die gedurende de testperiode
(1/12/2022 - 23/12/2022) alle
opvangmomenten online reserveren.
3. Dat die ons zeker aanspreken bij vragen,
problemen of voorstellen. Dat kan in de
opvang of via info@kidz.be. Weet dat wij er
zijn om jou te helpen.
Heel spannend allemaal? Ook voor ons is dat
zo! We organiseren twee infomomenten
waarop wij aanwezig zullen zijn in de opvang
om jou bij te staan met al jouw vragen,
problemen of tips. Weet dat dit alles ook voor
ons een leertraject wordt en dat we dit samen
met jou willen doorlopen. Jouw feedback is
cruciaal voor de volgende stap van dit project.
Veel succes en hartelijk dank om ons hierin te
ondersteunen!
Het Kidz-team

Instructiefilmpje registeren en inloggen in het
ouderportaal
Instructiefilmpje opvang reserveren in het ouderportaal

Hoe registreer je in het ouderportaal?
Stap 1
Surf naar https://motenaibo.mijn-deona.be.
Stap 2
Je krijgt onderstaand scherm te zien. Klik op de knop 'Ik ben reeds klant en heb een uitnodiging
gekregen om te registreren'.

Stap 3
Vul de gevraagde velden in:

Klaar! Je ontvangt nog een mail om
jouw account te bevestigen. Nadat je
dat hebt gedaan kan je aan de slag in
het ouderportaal.
Klaar! Je ontvangt nog een mail om jouw account te bevestigen. Klik op 'E-mail bevestigen'. Zo!
Daarna kan je aan de slag in het ouderportaal.
Lukt het je zelf niet om je aan te melden? We organiseren twee infmomenten in de opvang voor wie het digitaal niet lukt zichzelf te
registreren: kom langs in Kidz Lucy op 21/11 of 28/11 tussen 17u30 en 18u30, en we helpen je graag verder.

Hoe log je in in het ouderportaal?
Stap 1
Surf naar https://motenaibo.mijn-deona.be. Je krijgt dit scherm te zien:

Stap 2:
Log je in met de gegevens dat je aanmaakte. Klik op 'Inloggen'.
Stap 3:
Het ouderportaal opent zich.

Hoe reserveer ik opvang in het ouderportaal?
Stap 1 - Ga naar het ouderportaal
Surf naar https://motenaibo.mijn-deona.be en log in met jouw gegevens. Je krijgt dit scherm te zien:

Stap 2 - Kies 'Voor- en naschoolse Opvang De Vlieger

Stap 3 - Reservatiescherm
Nadat je de opvang hebt aangeklikt, krijg je dit scherm te zien:

Stap 4 - Nieuwe aanwezigheid aanvragen
In de rechterkolom zie je een overzicht staan van je kindjes en de dagdelen waarvoor je opvang kan
reserveren (geel kader). Je kan dus kiezen voor welk(e) kinderen en welke dagdelen je opvang wenst.
Kies 'naschools'.
Opgelet: alle kindjes staan standaard aangevinkt. Heb je voor meerdere kindjes andere opvangnoden,
dus andere dagen en/of dagdelen nodig? Dan moet je per kindje de aanwezigheden afzonderlijk
aanvragen. Controleer goed wie aangevinkt staat.

In de linkerkolom (groen kader) zie je de kalender. Alle beschikbare data staan in het zwart aangeduid
en kan je aanklikken. Let op: woensdagen moet je tijdens de testperiode van de korte opvang NIET
reserveren. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wel.
Klaar voor? We gaan er samen nog eens door:
Controleer voor welk kind je opvang wil reserveren.
Kies de data in de kalender en de gewenste dagdelen in de linkerkolom.
Klik de gewenste dagen aan.
Zijn deze verschillend per kindje? Doe jouw aanvraag dan apart.
Handig weetje: wil je voor de volledige beschikbare periode reserveren? Dan kan je kiezen
voor 'alles' in de kolom onderaan de kalender. Klik op 'niets' om je gekozen dagen terug te
wissen.
Klik op 'Toevoegen aan aanvraag'.

Stap 5 - Aanvragen controleren
Nadat je je aanvraag hebt toegevoegd kan je onderaan jouw aanvragen terugvinden:

Liesje

De aanvragen worden automatisch goedgekeurd.
Stap 6 - Reservatie aanpassen
Je kan eenvoudig jouw aanvraag verwijderen door op het kruisje naast het aangevraagde moment te
klikken. Reservaties aanpassen kan tot 2 dagen voor desbetreffende dag tot 12u.

Nieuwe aanvragen voeg je op dezelfde manier toe als bij de vorige stap.
Wist-je-dat je jouw aanwezigheden altijd kan controleren via 'Boekje'?

Via de pijltjes kan je dit dag per dag gaan controleren. Aanpassingen van de aanwezigheden kunnen
doorgegeven worden via info@kidz.be. Dit kan tot twee dagen na het verlopen van de maand. Daarna
kunnen geen aanpassingen meer doorgevoerd worden.

Extra info
Wij leren hier ook bij.
Dit pilootproject is ook voor ons een leertraject.
Op vandaag weten we nog niet wat het werken
met het ouderportaal ons precies zal brengen.
We zijn er echter wel van overtuigd dat het
ouderportaal een meerwaarde kan bieden voor
ons, als organisatie, als voor jou, als klant. De
voornaamste redenen hiervoor zijn: 1) het laat
ons toe om 100% transparant te communiceren
onder elkaar en 2) de registratie en facturatie
van de opvang wordt dankzij het programma
geoptimaliseerd dankzij de realtime info, en 3)
je hebt zelf jouw reservaties in de hand.
We leren graag samen.
Daarom organiseren we twee infomomenten in
Kidz Lucy op 21/11 en op 28/11 tussen 17u30 en
18u30 om je te helpen met registreren en
inloggen. Probeer het thuis zelf gerust, en kom
langs wanneer je problemen ondervindt.
De begeleiding noteert daarnaast vragen die je
tussendoor zou kunnen hebben graag voor je
neer en geeft ze door aan de administratieve
dienst.

Beter nog: is om de dienst zelf rechtstreeks te
contacteren via info@kidz.be om sneller een
antwoord te krijgen. We leren samen wat er
loos is en lossen het ook samen op.
Jouw feedback is belangrijk.
Zijn er onduidelijkheden?
Lopen er bepaalde dingen vast? Dringende
wijzigingen nodig?
Zijn er zaken die je in de toekomst anders
wil zien?
Wat vind je van de reserveringsmodule?
Wat werkt wel en wat werkt niet?
Aarzel zeker niet om ons tijdig al jouw
opmerkingen, bezorgdheden of vragen te
bezorgen via info@kidz.be.
Jouw deelname is belangrijk.
Dankzij dit pilootproject kunnen we straks van
start gaan in de andere opvanglocaties. Wat we
uit de piloot leren nemen we dus mee naar de
uitrol van de andere projecten.

Dank je wel!

