Aanmelden Tussenschoolse opvang
SKOA verzorgt de tussenschoolse opvang voor Basisschool Nicolaas Beets op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
TSO opvang voor je kind vraag je aan via het ouderportaal van SKOA. Om in te kunnen loggen op het
ouderportaal van SKOA zijn inloggegevens benodigd. Lees hieronder hoe je kunt inloggen en hoe je
aan deze inloggegevens kan komen.
Ik ben bekend bij SKOA:
Ben je al bekend bij SKOA, omdat je kind op de BSO, het kinderdagverblijf of Peuteropvang zitten of
hebben gezeten. Dan vraag je de TSO opvang aan via het ouderportaal van SKOA via
https://skoa.flexkids.nl/. Alle oude accounts zijn nog actief.
Wanneer jullie het wachtwoord niet meer weten, kies dan voor de optie wachtwoord vergeten. Je krijgt
een link toegestuurd om het wachtwoord op nieuw in te stellen.
Let op! In sommige gevallen komt deze e-mail in de spambox terecht.
Wanneer jullie zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord niet meer weten, neem dan contact op
met de afdeling plaatsing. De afdeling plaatsing is telefonisch bereikbaar via 072-5147147 optie 1.
In het hoofscherm van het ouderportaal zie je welke kinderen bij ons bekend zijn. Controleer al je
gegevens en die van je kind(eren) zorgvuldig en pas deze indien nodig aan. Zijn niet alle kinderen bij
ons bekend. Klik dan op de button Nieuw kind aanmelden.

Ik ben nog niet bekend bij SKOA:
Ben je nog niet bekend bij SKOA meld dan je kind(eren) aan voor TSO opvang via SKOA.
Ga naar www.skoa.nl en klik vervolgens op onderstaande buttons:

Vervolgens krijg je onderstaand aanvraagscherm te zien. Kies hier Tussenschoolse opvang.

Loop vervolgens scherm 2 (Invoer e-mail ) t/m scherm 7 (gegevens controleren) door.
Na verzending van de aanmelding van het 1e kind, ontvang je een e-mail waarmee je de inloggevens
van het ouderportaal kunt activeren. Vervolgens kun je eventuele andere kinderen aanmelden via het
ouderportaal.
Hoe vraag ik TSO opvang aan via het ouderportaal?
Tot 11:00 uur ’s ochtends kan TSO opvang aangevraagd worden.
Ga naar https://skoa.flexkids.nl/ en login op het ouderportaal. Klik op de button opvang

Kies vervolgens voor de opvangvorm TSO, je komt vervolgens in het aanvraagformulier voor TSO
opvang.
Incidentele TSO opvang aanvragen:
Selecteer de dagen waarvoor je TSO opvang nodig hebt en klik op opslaan.

Periodieke TSO opvang aanvragen
Wanneer je TSO opvang nodig hebt voor alle bv. donderdagen van 25-2-2019 t/m 12-07-2019. Vink
dan de donderdag aan, selecteer de juiste periode. Klik vervolgens op de button selecteren en
vervolgens op opslaan.

TSO opvang annuleren
Tot 11:00 uur ’s ochtends kan TSO opvang geannuleerd worden.
Dit kan heel eenvoudig door het vinkje achter de betreffende dag uit te vinken en op opslaan te
klikken. Aangevraagde TSO opvang die niet voor 11:00 uur is geannuleerd, wordt in rekening
gebracht.
Kosten TSO opvang
De kosten voor TSO opvang bedragen in 2019 € 3,10 per keer, dit bedrag is inclusief een stuk fruit.
Facturatie TSO opvang
Na afloop van de maand ontvang je per e-mail een factuur met daarop de afgenomen dagen. Deze
factuur wordt achteraf geïncasseerd.
Voorbeeld: de TSO opvang van de maand maart, wordt begin april gefactureerd en eind april
geïncasseerd.

