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Gebruik van hoera.ouderportaal.nl 

Hoera kindercentra heeft een eigen ouderportaal: hoera.ouderportaal.nl en een 

speciale OuderApp. Dit ouderportaal en de OuderApp zijn ontwikkeld door Konnect. 

In Hoera ouderportaal en de OuderApp kunnen ouders/verzorgers foto’s bekijken van 

hun kind(eren), een nieuwsbericht lezen en/of het digitale dagboekje inzien. Met Hoera 

ouderportaal blijf je dus op de hoogte van alles. Het webportaal heeft meer 

functionaliteiten dan de OuderApp. 

Als nieuwe ouder ontvang je van noreply@ouderportaal.nl inloggegevens om in te loggen 

op hoera.ouderportaal.nl en de Hoera app.  

Voor de eerste keer inloggen 

Wanneer je voor de eerste keer inlogt op hoera.ouderportaal.nl dien je 2 velden in te 

vullen: 

• Gebruikersnaam =je e-mailadres 

• Wachtwoord  

Gegevens niet ontvangen? Neem dan contact op met Servicepunt Hoera, zij kunnen je 

eventueel nieuwe gegevens sturen. 

Home 

Na het inloggen komt je op de homepage van Hoera ouderportaal. Je ziet hier het laatste 

nieuws en foto’s van je eigen kind(eren). Uitloggen doe je rechts bovenin naast je naam. 

Op de menubalk zie je de onderdelen die je kunt bekijken. Wanneer je met de muis over 

een van de menu-onderdelen gaat kun je kiezen voor meer specifieke onderdelen in een 

drop-down menu.  

 

Fotoboek 

In het fotoboek vind je foto’s van je eigen kind(eren), kun je albums bekijken en zoeken 

naar bepaalde foto’s. Onder “Foto’s downloaden“ kun je foto’s tot 2 maanden na einde 

contract bij Hoera downloaden en op je computer opslaan. Uiteraard zijn deze alleen 

bedoeld voor privé gebruik en mogen deze niet op social media geplaatst worden. 

 

Dagboek 

Onder deze knop vind je het digitale dagboekje waarin zowel de ouder als de 

medewerkers van de groep berichten kunnen schrijven en foto’s kunnen toevoegen. Bij 

Hoera gebruiken we dit dagboekje alleen voor kinderen van 0-1 jaar.  

Je ziet links bovenin het kind waarvan het dagboekje is en onder welke groep dit 

dagboekje valt. Ook kunnen ouders hier zelf een stukje schrijven. 

 

Je kunt het dagboek tot 2 maanden na einde contract bij Hoera downloaden. Ga hiervoor 

links naar “dagboek downloaden”. Je kunt dit opslaan op de computer en vervolgens 

printen. Zo heb je alle belevenissen van je kindje gebundeld in één document.  

 

Berichten 

Onder ‘berichten’ zie je alle verstuurde berichten vanuit de groep. Je kunt hier zelf ook 

een berichtje sturen naar de groep. Deze berichten worden gebruikt voor algemene 

informatie van en voor de pedagogisch medewerkers. 

mailto:noreply@ouderportaal.nl
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Mijn gegevens 

 

Mijn gegeven bekijken 
Hier zie je je gebruikersnaam, e-mailadres en de gegevens van je kind(eren).  

 

Mijn persoonlijke gegevens 
Hier zie je je persoonlijke gegevens en eventueel die van je partner, zoals die bij Hoera 

administratief zijn vastgelegd. Links in het oranje vakje kun je via ‘acties’ - ‘wijzigen’ 

deze gegevens aanpassen indien nodig. Deze wijzigingen worden doorgezet naar de 

administratie van Hoera, dus het is belangrijk dat deze gegevens correct zijn. 

 

Mijn kindgegevens 
Hier zie je per kind de kindgegevens zoals die bij Hoera administratief zijn vastgelegd. 

Het is belangrijk dat deze informatie klopt. Klopt het niet, wijzig deze dan door in het 

rood/roze vakje links onder ‘Acties’ op ‘Wijzigen’ te klikken.  

 

Opvangkalender 

Deze pagina geeft een mooi overzicht per maand, met daarin aangegeven op welke 

dagen het kind verwacht wordt. Onderaan de kaart staat de legenda, die de kleuren van 

de dagen verklaart. Links kun je tevens afwezigheid doorgeven. 

 

Afwezigheid doorgeven 

Als je kind een keer niet naar Hoera komt, maar wel wordt verwacht geef je dit via 

‘afwezigheid’ door.  

 

Afwezigheid bij dagopvang 46 -48 weken 

Wanneer je gebruikmaakt van 46 of 48 weken dagopvang geef je hier minimaal 4 weken 

van te voren de geplande afwezigheid van je kind(eren) door met als reden ‘overig’. 

 

Op jaarbasis zijn dat 

a. bij 46 weken 6* uw dagdelen per week  

b. bij 48 weken 4* uw dagdelen per week 

c. Wanneer uw kind gedurende het jaar in- of uitstroomt, is dit naar rato 

Bij het doorgeven van een afwezigheid, worden er geen flexibele uren teruggeboekt. Ook 

niet wanneer dit binnen de 7 dagen is. Hiervoor moet je de aanvraag annuleren.  

 

Aanvragen 

Hier vraag je flexibele of extra opvang aan: 

1. Je vult de datum in waarop je graag opvang wilt; 

2. Vervolgens verschijnen de mogelijkheden per kind voor die dag. Je klikt de juiste 

dagdelen per kind aan of vult de gewenste opvangtijden in; 

3. Onder ‘betaling’ kies je voor een betaalwijze: 

a. ‘De aanvraag met tegoed voldoen’, vervolgens kies je voor het juiste 

tegoed (hiervoor kies je als je de opvang met een tegoed wilt betalen); 

b. ‘De aanvraag in rekening brengen op de factuur’: hiervoor kies je als 

je geen tegoed hebt en de opvang op factuur wilt betalen. 
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Alleen wanneer je een contract hebt voor flexibele opvang ben je verzekerd van plek 

wanneer je minimaal 10 werkdagen van te voren je aanvraag indient. Het kosteloos 

annuleren van de aanvraag kan tot 7 dagen van te voren. Je gebruikt hiervoor dan de 

button ‘annuleren’ in de details van de aanvraag. Als deze button er niet staat is de 

annulering termijn verstreken. 

 

Structurele opvangwijzigingen vraag je aan via Servicepunt Hoera, 

info@hoerakindercentra.nl . 

 

Mijn tegoeden 

Onder ‘mijn tegoeden’ zie je alle tegoeden in uren staan. Dit kunnen de volgende  

tegoeden zijn: 

• KDV flextegoed (geldig t/m 31-12 van het lopende kalenderjaar): dit zijn de 

KDV flexuren die je vooraf middels een contract inkoopt. 

• BSO flextegoed (geldig t/m 31-12 van het lopende kalenderjaar): dit zijn de 

BSO flexuren die je vooraf middels een contract inkoopt. 

• Vakantiepret-uren (geldig t/m 31-12 van het lopende kalenderjaar): deze uren 

kun je alleen inzetten in schoolvakanties en op studiedagen voor BSO. 

• Feestdagcompensatie (inzetbaar tot 6 maanden na de betreffende feestdag, 

alleen wanneer de groepsgrootte dit toelaat): neem je reguliere opvang af op een 

feestdag, dan kun je de uren van bijv. 2e Kerstdag op een ander moment 

inzetten. 

Wanneer je op het pijltje links naast het tegoed klikt verschijnen de details van het 

tegoed. Hier kun je zien wanneer je het tegoed hebt ingezet. 

 

Mijn toestemmingen 

Onder “mijn toestemmingen” zie je welke toestemmingen je afgegeven hebt voor jouw 

kind(eren). Toestemmingen worden beheerd door Hoera en kun je alleen aanpassen door 

de wijziging door te geven op de groep. Hier moet je namelijk voor tekenen 

 

Mijn facturen – Mijn jaaropgaven – Mijn documenten 

Hier kun je je facturen, jaaropgaven en getekende documenten terugvinden.  

 

Mijn instellingen  

Hier kun je notificaties instellen.  

 

Wachtwoord wijzigen 

Hier kun je jouw eigen wachtwoord wijzigen.   

 

Mijn vestiging 

Onder nieuws staan de berichten die zijn gedeeld vanuit Hoera. Het kan hier gaan om 

berichten over bijvoorbeeld sluitingsdagen van de opvang, tarieven, beleid, praktische 

informatie, uitnodigingen voor speciale evenementen etc. Het meest recente bericht staat 

automatisch bovenaan. Onder nieuwsbrievenarchief staan de verzonden nieuwsbrieven in 

een archief. Deze kun je zo altijd terugvinden en desgewenst teruglezen.  

 

Help 

Onder help kun je informatie vinden of zelf een vraag stellen.  

mailto:info@hoerakindercentra.nl

