
Geachte mevrouw Zwennis, heer Zwennis, 

Uw kind(eren) heeft/hebben dit jaar gebruik gemaakt van TSO op de Molenwiek te Woerden. Het
aan- en afmelden voor de TSO gaan we vanaf 29 oktober 2018 digitaliseren door middel van TSO
Online.

TSO Online; wat betekent dit voor u?
Wij blijven de administratie en de organisatie verzorgen rondom de tussenschoolse opvang. Het tarief
van de TSO blijft ook ongewijzigd  (€ 2,20 per keer). De digitalisatie houdt wel in dat u de
overblijfmomenten, voor na de herfstvakantie, van uw kind(eren) digitaal moet gaan doorgeven. Dit
kan per heden en wij vragen u dan ook om de overblijfmomenten voor de herfstvakantie door te
geven. Ook het het aan- en afmelden zal dan voortaan digitaal gaan. Voor het doorgeven  van de
overblijfmomenten en ook het aan- en afmelden en wat u daarvoor nodig heeft, leest u onderstaand
en in de bijgevoegde flyer meer. 

Hoe werkt TSO online overblijfmomenten doorgeven en aan- en afmelden via uw
account?
U kunt op ieder gewenst moment uw TSO momenten doorgeven, aan- of afmeldingen voor de huidige
dag kunnen tot 10.30 uur via uw account worden doorgeven.
Het doorgeven van de overblijfmomenten en het aan- en afmelden werkt simpel en snel. In de
bijgevoegde flyer treft u alle informatie aan.
Deze flyer kunt u ook terugvinden op uw Mijn KMN Kind & Co account zelf bij Informatie. 

Uw Mijn KMN Kind & Co account
 Heeft u nog geen Mijn KMN Kind & Co account of uw account nog niet geactiveerd?

Het aanmaken van uw inlog is eenvoudig. Klik hier voor het aanmaken van uw eerste inlog.
Het onderstaande e-mailadres dient u vervolgens in te vullen om de inlog aan te kunnen maken: 

sangita.zwennis@telfort.nl

Na het invullen van uw e-mail adres ontvangt u per e-mail een activeringslink. Via die link kunt uw
wachtwoord opgeven en uw registratie afronden (binnen 30 minuten na ontvangst van de link).

Na het aanmaken van een persoonlijk wachtwoord kunt u direct inloggen op Mijn KMN Kind & Co.
Ga vervolgens op uw account naar Opvang en klik daar op tab TSO Online. 

In het vervolg kunt u dan inloggen via onze website www.kmnkindenco.nl door rechtsboven op
het poppetje (met plus-teken) te klikken  en dan Mijn KMN Kind en Co.

 Al klant voor PG, KDV of BSO en uw account al gebruikt (geactiveerd)?
U kunt inloggen met uw gebruikersnaam (het hierboven vermelde e-mail adres) door rechtsboven
op onze website www.kmnkindenco.nl op het poppetje (met plus-teken) te klikken en dan Mijn
KMN Kind en Co.
Of klik hier om direct in te loggen met uw gebruikersnaam. Ga vervolgens naar Opvang en klik op
TSO Online.
Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u op de inlogpagina een nieuw wachtwoord
aanvragen. 

Overige mogelijkheden op Mijn KMN Kind & Co
Via uw account kunt u tevens uw gegevens en facturen inzien, ook kunt u uw gegevens wijzigen, een
nieuw kind inschrijven en andere opvangvormen aanvragen ed. 

Heeft u nog vragen over het aan- en afmelden via TSO Online dan kunt u contact opnemen met de
TSO administratie via tsoonline@kmnkindenco.nl of de TSO coordinator Petra Kraan via
tsomolenwiek@kmnkindenco.nl .

Met vriendelijke groet,
KMN Kind & Co

TSO Online administratie
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l.hof
Markering

l.hof
Markering



Postbus 250
3430 AG Nieuwegein
Tel. 030 6958469

www.kmnkindenco.nl

Op deze e-mail, inclusief de bijlage(n), is een disclaimer van toepassing.
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