
 
 
 

Bloemendaal, 2017 

Beste ouders, 
 

In onze communicatie naar u als ouder toe gebruiken wij, naast de mondelinge overdracht aan 
het eind van de opvangdag ook een digitaal medium: het Les Petits Ouderportaal. 

 
U kunt via dit Ouderportaal foto’s 
bekijken die op de groep van uw 
kind gemaakt zijn, zijn/haar 
digitaal dagboekje lezen, 
berichten van pedagogisch 
medewerkers of de 
leidinggevende lezen, maar zelf 
ook berichten sturen en in een 
stukje in het schriftje schrijven.  
Zo geven wij u inzicht in de 
opvangdag van uw kind!  
 

Daarnaast kunt u via het Ouderportaal uw kind afmelden als hij/zij een keer niet komt. Doet u dit 
vóór 9 uur ’s morgens, dan krijgt u de dag weer terug van ons middels een Tegoed uit ons 
puntensysteem. U spaart op deze manier punten waarmee u een extra opvangdag kunt 
bekostigen, indien u deze nodig heeft.  
 
Graag vertellen wij u hoe u kunt inloggen en wat de mogelijkheden van het ouderportaal allemaal 
zijn: 

Inloggen op het Ouderportaal 
Inloggen op het Les Petits Ouderportaal is heel eenvoudig. Het URL van 
het ouderportaal is: https://lespetits.ouderportaal.nl/. De eerste keer klikt u 
op “Wachtwoord Vergeten” en vult u hier uw debiteurnummer (dit vindt u 
terug in uw contract en bevestiging) en uw e-mailadres in.  
U ontvangt dan binnen een paar minuten een wachtwoord, waarmee u in 
combinatie met uw debiteurnummer kunt inloggen. 

OuderApp  
Naast het Ouderportaal kunt u ook de Les Petits App voor uw mobiele 
telefoon downloaden. Deze is te vinden in de AppStore en Playstore onder 
Les Petits Kinderopvang.  
Als u een inlog heeft aangemaakt zoals hierboven beschreven en de 
eerste keer heeft ingelogd via uw browser, kunt u daarna dezelfde 
inloggegevens voor de App gebruiken.  
De App onthoudt uw gebruikersnaam en wachtwoord waardoor u altijd en 
overal snel toegang heeft tot de laatste foto’s, berichten, het digitale 
schriftje en uw tegoeden. 
 



 
 
Digitaal Dagboekje 
Voor alle kinderen wordt er een digitaal dagboekje bijgehouden. Dit is een algemeen dagverslag 
soms aangevuld met persoonlijke informatie. Aan het eind van de dag ontvangt u dit dagverslag 
van de groep, zodat u weet wat uw kind die dag allemaal heeft meegemaakt. U krijgt een 
pushbericht zodra er een dagverslag of een foto voor u klaarstaat. Ook kunt u zelf foto’s uploaden 
en een stukje in het dagboekje schrijven, zo wordt het een heel persoonlijk dagboekje! Aan het 
eind van de opvangperiode kunt u het dagboekje zelf downloaden, zodat u een mooi naslagwerk 
heeft over deze belangrijke periode van uw kind.   

Foto’s in het Ouderportaal & App 
Wij vinden het erg leuk om gemaakte foto’s van de opvangdag van uw 
kind met u te delen. Uiteraard geeft u zelf toestemming of uw kind 
gefotografeerd mag worden of niet (zie hiervoor hoofdstuk 
Toestemmingen. Indien u geen toestemming heeft gegeven, worden er 
dus geen foto’s van uw kind in het ouderportaal geplaatst).  
U kunt de foto’s terugvinden in de App en in het fotoboek van het 
Ouderportaal. Foto’s waar uw kind individueel op staat, zijn alleen 
zichtbaar voor u. Staan er meerdere kinderen op de foto, dan zien deze 
ouders de foto ook.  Via het ouderportaal is het mogelijk om de met u 
gedeelde foto’s te downloaden, zodat u ze kunt bewaren voor later.  
 
Mijn toestemmingen 
In het Ouderportaal kunt u onder ‘Mijn gegevens’ > ‘Mijn toestemmingen’ 
digitaal aangeven waar uw wel en niet mee instemt met betrekking tot de 
zorg van uw kind op zijn/haar opvangdagen. 
 
Tegoeden 
U ontvangt voor uw gemiste opvangdagen een tegoed, mits u uw kind 
voor 9 uur ’s morgens bij ons heeft afgemeld middels de App of het 
Ouderportaal. U kunt deze tegoeden terugzien in het Ouderportaal onder 
Mijn Gegevens/Mijn Tegoeden en in de App onder Mijn tegoeden. Het 
tegoed dat u kunt ontvangen wordt vertaalt naar punten. In het tabel 
hieronder ziet u hoeveel punten u ontvangt voor een gemiste dag of 
dagdeel. Een tegoed voor afwezigheid blijft maximaal 90 dagen geldig. 

 

 

 

 

  

 

 

Peuterspeelzaal tot 12:00 uur 1 punt 

Peuteropvang tot 13:00 uur 1,5 punten 

Peuteropvang tot 14:30/14:45 uur 2 punten 

Kinderdagverblijf halve dag 2 punten 

Kinderdagverblijf hele dag 4 punten 

Schoolmiddag BSO 14:30-18:30 uur 2 punten 

Vakantiedag BSO 7:30-18:30 uur 4 punten 



 
 
Aanvragen van extra opvang  
U kunt een extra opvangdag aanvragen en meteen aangeven welk tegoed 
u hier voor wilt gebruiken. U ontvangt een bevestiging van de aanvraag via 
een mail of pushbericht en ook een bericht als uw aanvraag is goed- of 
afgekeurd.  
Klik in de App op ‘Aanvragen’ en vervolgens op ‘Nieuwe Aanvraag’. Nadat 
u heeft aangegeven welke dag u extra wilt afnemen, wordt het aantal 
benodigde punten getoornd. U kiest vervolgens zelf welk Tegoed u wilt 
inzetten. Kiest u voor een tegoed van 4 punten, terwijl de extra opvang 
maar 3 punten kost, dan worden er ook maar 3 punten afgeschreven en 
houdt u  van dit tegoed 1 punt over. Zo kunt u ook meerdere tegoeden van 
1 punt inzetten om de 3 benodigde punten te voldoen. In het Ouderportaal 
vindt u deze functies onder ‘Mijn Gegevens/Mijn opvangkalender’.  
 
Indien u geen Tegoed (meer) heeft kunt u ervoor kiezen om de extra 
opvang op factuur af te nemen. De actuele kosten voor extra opvang vindt 
u op onze website onder Tarieven.  
 
De groepsleiding kan een extra dag maximaal 28 dagen van te voren 
goedkeuren. Aanvragen op langer termijn worden nog niet beoordeeld. Dit 
omdat er tussentijds nieuwe kinderen geplaatst kunnen worden, waardoor de dag misschien niet 
meer beschikbaar is en vaste opvang gaat altijd voor extra aanvragen. 
 
Studiedagen op de BSO 
Heeft u kinderen op de BSO?  
Dan kunt u in het Ouderportaal onder Mijn gegevens/Mijn opvangkalender de 
schoolsluitingsdagen van uw kind terugvinden. Deze worden in de Kalender middels de kleur 
oranje getoond. Sluitingsdagen kunnen per school en onderbouw of bovenbouw verschillen.  
Wilt u extra opvang voor een studiedag, dan dient u dit minimaal 3 dagen van te voren aan te 
vragen via  App of het Ouderportaal. De kosten voor de verschillende 
studiedagblokken ziet u in onderstaande tabel. Ook is het mogelijk om 
studiedagen of factuur aan te vragen, indien er geen voldoende Tegoed 
beschikbaar is. 

Extra opvang op een studiedag Aantal uur  Punten Op factuur 
07:30-13:00 uur 5,5 2 € 41,36 
07:30-14:30 uur 7 3 € 52,64 
12:00-14:30 uur 2,5 1 € 18,80 
07:30-18:30 uur 11 4 € 82,72 

 
Overgebleven en verlopen Tegoeden 
Ons Tegoedensysteem is een service die wij ouders bieden om niet 
genoten dagen te kunnen inhalen. Dit is echter alleen mogelijk als de 
bezetting op de groep het toelaat. Uiteraard kijken onze medewerkers naar 
alle mogelijke opties, maar indien de groepsbezetting en de geldende 
GGD regels het niet toestaan, kunnen wij de extra aanvraag niet 
honoreren.  
 



 
 
Het kan dus zo zijn dat u aan het eind van de opvangperiode Tegoeden overhoudt of dat de 
geldigheidstermijn verstrijkt voordat u de Tegoeden heeft kunnen inzetten. Tegoeden worden 
nooit in geld uitgekeerd.  
Wel kunt u nog 2 weken na einde van uw contract de Tegoeden inzetten voor extra opvang. Dit 
vervangt echter niet ons opzegtermijn van 1 maand. 

 
Spelregels Ouderportaal 
Om het gebruik voor iedereen plezierig te houden, hebben we een aantal spelregels opgesteld en 
wij verzoeken u om zich hieraan te houden: 

� De berichten die u naar de groep kunt sturen via de App en het 
Ouderportaal zijn bedoeld voor het uitwisselen van berichten met 
lage prioriteit. U bent bijvoorbeeld iets kleins vergeten te melden 
bij de overdracht of u heeft een andere vraag of opmerking die 
geen spoed heeft. De medewerkers op de groep zullen regelmatig 
de berichten in het ouderportaal bekijken, maar dit doen zij zeker 
niet de hele dag door. Het kan dus een paar uurtjes duren voordat 
u antwoord krijgt, houdt daar rekening mee. 
Ook als u een aanvraag doet binnen 24 uur is het raadzaam om 
nog even contact over te op te nemen met de groepsleiding. 

� De berichten die u via het Ouderportaal uitwisselt, gaan 
rechtstreeks naar de groep. Voor vragen met betrekking tot 
facturatie, wachtlijsten e.d. kunt u nog steeds terecht bij onze 
planningsmedewerkers op het Bureau Planning en Organisatie 
(BPO): planning@lespetits.nl. 

� De foto’s die u op het Ouderportaal ziet, kunt u downloaden voor 
eigen gebruik. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u foto’s, 
met daarop groepsgenootjes van uw kind, gebruikt op social 
media zoals Facebook en Instagram. 

 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de App en het Ouderportaal? Stel ze gerust!  
Dit kan aan de leidinggevende van uw vestiging, maar ook aan onze medewerkers op het Bureau 
Planning en Organisatie.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Les Petits Kinderopvang 
 
T] 023-5318240 
E] planning@lespetits.nl 
W] www.lespetits.nl  


