kmnkindenco.nl

TSO Online
Om gebruik te maken van de TSO bij u op school, is het nodig om de TSO momenten vooraf door te geven. U kunt
dit doorgeven via uw inlog bij ‘Mijn KMN Kind & Co’. Na het inloggen wordt u gevraagd de klas door te geven voor
uw kind waarna u de TSO momenten kunt aangeven. Dit kunnen vaste dagen voor het gehele schooljaar zijn of
incidentele dagen.

Hoe log ik in bij Mijn KMN Kind & Co?
• Ga naar www.kmnkindenco.nl
• Klik op het poppetje (rechtsboven) en klik op Mijn KMN Kind & Co

•

Vul uw gebruikersnaam en/of wachtwoord in. Bent u deze vergeten? Uw gebruikersnaam is uw bij KMN Kind & Co
bekende e-mailadres. U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen in het inlog scherm.

Procedure TSO aanmelden
Voor ieder kind geeft u apart aan in welke klas hij/zij zit en kunt u de vaste of incidentele TSO momenten doorgeven.
• Klik op het tabblad ‘Opvang’ en vervolgens op het tabblad ‘TSO Online’.
• Gaat uw kind vaste dagen naar de TSO? Vink dan bij ‘Iedere’ (1) de dagen aan en de periode waarin u TSO
opvang wilt (2). Druk dan op selecteren (3), nu ziet u onderaan in de kalender de dagen aangevinkt. Druk op
opslaan (4) om de dagen te accorderen.
• Gaat uw kind losse dagen naar de TSO? Vink dan onder in de tabel de dagen aan(1) en druk op opslaan(2).
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Procedure TSO Afmelden
•
•
•

Heeft u uw kind aangemeld, maar wilt u uw kind alsnog afmelden? Klik op het tabblad ‘Opvang’ en vervolgens op
het tabblad ‘TSO Online’.
Schakel het selectievakje van de desbetreffende dag uit (1).
Klik op opslaan (2). U krijgt automatisch een e-mailbericht ter bevestiging van uw afmelding.
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Vragen?
Mocht u vragen hebben of problemen met inloggen dan kunt u terecht bij de TSO Coördinatoren van uw school.

