
 
 
Ouderportaal Functies 

Overzicht 

 

 

 

Ad 1  Nieuws 

Wanneer de App is geopend, worden direct de laatste nieuwsberichten getoond. Als in het bericht 
“Meer info …” wordt getoond, kan je meer informatie vinden die (meestal) leidt tot een specifieke 
website. 

 

Ad 2  Berichten 

Hier tref je berichten die betrekking hebben op de door jou ingevulde mutaties, zoals een extra dag 
of  een ruildag. Let op: dit is geen chatfunctie met de groep; hiervoor gebruiken we nog steeds 
Whatsapp.  

 

Ad 3  Toestemmingen 

Toestemmingen betreft het gebruik van foto’s en video’s, het delen van gegevens met de GGD, het 
delen van gegevens met school, enz. 

 

Ad 4  Agenda  
Met de Agenda kan een extra dag, afwezigheid, ruilen en vakantie worden aangevraagd of 
doorgegeven. 

1. Nieuws: berichten die door de Vlinderboom worden geplaatst; 
2. Berichten: alleen ontvangen berichten vanuit de Vlinderboom, geen chatfunctie 
3. Toestemming: verschillende Toestemmingen voor (gebruik van) foto’s, video e.d. 
4. Agenda: aanvragen van extra/flexdagen, afmelden van dagen, ruilen van dagen, 

vakanties en ziekte doorgeven; 
5. Documenten: bekijken van algemene- en persoonlijke documenten; 
6. Facturen: bekijken van de facturen van de Vlinderboom vanaf 2021 
7. Invulformulieren: zoals allergieën/medicijngebruik. 
8. Mijn Gegevens: aan te passen als deze niet goed staan 
9. Contact: locatiegegevens van je kind 

 



 
 
Het scherm toont de actuele maand en navigeert automatisch naar de datum van vandaag. Scroll 
naar boven/onder om de dagen te bekijken of navigeer via de maandknoppen om het verleden of de 
toekomst te bekijken. De agenda toont standaard de dagen van opvang van je kind(eren). 

 

 Een extra (mid)dag aanvragen 

Navigeer naar de datum die je wil aanvragen. Kies voor  om een nieuwe aanvraag op te 
geven. Hier kan vervolgens het kind worden gekozen, wat voor soort opvang het betreft en voor 
welke dagdelen/tijden je opvang wenst. Afhankelijk van het soort aanvraag, zullen hier andere 
keuzes in kunnen worden gemaakt. Met de knop Verzenden verstuur je de aanvraag naar de 
Vlinderboom. Je kan via het ouderportaal/MyChapp alleen een week vooruit een extra middag 
aanvragen. 

 Vakantie doorgeven 

Kies voor een willekeurige dag in de agenda  en kies  . Kies dan voor Een vakantie doorgeven.   

 

Vakanties kan je doorgeven vanaf één dag vooruit in de agenda  

 



 
 
Een dag afmelden/ruilen 

Navigeer naar de datum die u wilt afmelden. Kies voor  om een afmelding door te voeren. Je kunt   
kiezen voor Afmelden of Ruilen. Met de knop Verzenden verstuur je de mutatie naar de 
Vlinderboom. 

  

  



 
 
Ad 5  Documenten 

Hier kun je algemene- en persoonlijke documenten inzien. Algemene documenten zijn voor iedereen 
toegankelijk. Persoonlijke documenten zijn alleen voor jou toegankelijk. Door op het PDF-icoon te 
klikken kun je het document inzien. 

 

Ad 6  Facturen 

Hier tref je de facturen die naar je zijn verstuurd vanaf de januari factuur van 2021. Door op het PDF 
icoon te klikken kun je de factuur inzien. 
 

 
  



 
 
Ad 7 Invulformulieren 
De Vlinderboom maakt gebruik van Invulformulieren. Hier zijn bijvoorbeeld het 
zelfstandigheidsformulier van de BSO te vinden (voor kinderen van 8 jaar en ouder) en het Medicijn 
gebruik formulier. 

Het formulier Medicijn gebruik is voor allergieën en medicijnen. Let op: deze is ontkennend 
opgesteld: klopt het dat je kind geen medicijnen/allergieën heeft…. Het merendeel zal ‘ja’ invullen, 
omdat het klopt dat dit niet het geval is. Wordt er echter ‘nee’ ingevuld omdat er wel sprake is van 
een allergie/medicijn, dan is het signaal op de groepen direct rood gekleurd, waardoor het beter 
opvalt voor de medewerkers op de groep.  

 

Ad 8 Mijn gegevens 
Hier staan je persoonlijke gegevens zoals deze zijn vastgelegd bij de Vlinderboom. De informatie die 
wordt getoond én kan worden gewijzigd, is beperkt. 

Naast de profielgegevens, kun je ook een foto maken of toevoegen vanuit je fotobestanden. Voor de 
medewerkers is het fijn als je een foto van je kind upload. In de app die de medewerkers gebruiken 
op de groep is deze foto dan te zien. Dat is handig voor invallers om een gezicht bij de naam te 
hebben als ze de presentielijsten bekijken.  

 

 

Pincode 
Het is mogelijk om een pincode in te stellen. Wanneer je deze instelt, dan opent MyChapp altijd met 
de pincode. Dit zorgt voor een extra stap in het beveiligen van je persoonlijke gegevens. 

 
 


