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BIJLAGE 2 
 
Reserveren via het online systeem OUDERPORTAAL TJEK https://ouderportaal.tjek.be 
Het systeem wordt pas actief nadat je kind ingeschreven is in het Meykevertje.  
 
 
 

WAT heb je nodig? 
- Een pc, laptop, tablet of smartphone 
- Internet verbinding 
- Het e-mailadres dat gekoppeld is aan je gezinsdossier in Het Meykevertje. Dit is het e-

mailadres dat je opgaf bij inschrijving. 
 
 
 
HOE werkt het ? 

- Ga naar https://ouderportaal.tjek.be 
- Doorloop de stappen voor je kind(eren) waarvoor je een plaats wil reserveren. 

Je kan voor meerdere kinderen tegelijk reserveren;  
- Eens je aanvraag is ingediend, ontvang je een bevestigingsmail van je aanvraag.  

Let op: dit is nog GEEN goedkeuring van je aangevraagde dag(en)! 
- Zodra de geregistreerde aanvragen intern verwerkt werden, krijg je een tweede mail met 

de goedgekeurde opvangdagen. Gelieve deze dagen steeds goed na te kijken. 
Eventueel breng je deze mail mee om misverstanden op de opvangdag zelf te vermijden.  

 
 
WANNEER kan je reserveren voor een bepaalde periode? 
Steeds vanaf 7u00 
 

- Reserveren voor schoolvrije dagen is mogelijk vanaf 4 weken vooraleer de schoolvrije 
dag plaatsvindt. 

- Reserveren voor korte vakanties is mogelijk vanaf 4 weken vooraleer de vakantie 
aanvangt. 

- Reserveren voor de zomervakantie is mogelijk vanaf 6 weken vooraleer de vakantie 
aanvangt.  

 

De exacte reserveringsdatum voor schoolvrije dagen kan je terugvinden op de website.  
 
De exacte datum van reserveren voor de eerstvolgende vakantie wordt bekend gemaakt via de 
website, via mededeling op de factuur en via mededeling uitgehangen in de opvang. 
 
 
TOT WANNEER is het formulier actief? 
Het formulier wordt steeds afgesloten enkele dagen voorafgaande de periode waarvoor je kon 
reserveren. Je kan dan niet meer online reserveren, bekijken of annuleren.  
 
Doorgaans zal dit drie dagen voor de schoolvrije dag of voor de betreffende vakantie zijn. 
 
Het aantal kinderen dat op dat moment is ingeschreven, zal bepalend zijn voor het in te zetten 
personeel. 
 
Wanneer het formulier niet meer actief is, kan je nog steeds met je opvangvraag of 
annuleringsvraag terecht bij de verantwoordelijke. Bij voorkeur via mail.  
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De reserveringsperiode is reeds actief maar reserveren is toch niet mogelijk? 
Mogelijks staan er nog onbetaalde facturen open waarvan de betalingstermijn afgelopen is. Deze 
facturen dienen steeds vereffend te zijn alvorens een reserveringsperiode voor je kind opengesteld 
wordt.  
 
Ik heb geen pc of geen toegang tot het internet? 
We hebben een tablet in de kinderopvang. Je mag deze als ouder gebruiken om te reserveren voor 
je kind(eren).Je maakt hiervoor best een afspraak. 
 
Er is wifi in de kinderopvang. Kies het draadloos netwerk “Ocmw-publiek”. Vul het wachtwoord in: 
“ocmwwachtebeke2016” 
 
 
Hoe vul ik het formulier in? 
Per dag heb je de mogelijkheid om twee kruisjes aan te duiden. Namelijk een opvangplaats in de 
voormiddag of een opvangplaats in de namiddag. 
Heb je opvang nodig voor 13u? Vink dan het kruisje voormiddag aan. 
Heb je opvang nodig na 13u? Vink dan het kruisje namiddag aan. 
 
 
Brengen en halen sportkampen en creakampen - Combinatie 
We hebben enkele beperkte plaatsen ter beschikking voor kinderen van de sport- en creakampen 
die voor 8u of na 17u opvang nodig hebben. Ook deze plaatsen moet je online reserveren. Doe dit 
alleen als je zeker bent van je plaats in het kamp. 
 
Kies voor de betreffende locatie (Combinatie sportkamp of Combinatie creakamp) en periode. 
Heb je opvang nodig voor 8u? Vink het kruisje voormiddag aan. 
Heb je opvang nodig na 17u? Vink het kruisje namiddag aan. 
 
 
Bij wie kan je terecht voor hulp? 
Tijdens de kantooruren (9u tot 17u) kan je doorgaans terecht bij de verantwoordelijke op het 
bureel. Je kan ook een afspraak maken (telefonisch of per mail) om langs te komen. We bekijken  
dan samen met jou en stap voor stap hoe het online reserveringsformulier ingevuld moet worden.  
 
Tijdens de openingsuren van de kinderopvang kan je je ook wenden tot de begeleiding. Ze zullen 
je doorverwijzen naar de verantwoordelijke als ze jouw vraag niet kunnen beantwoorden. De 
verantwoordelijke zal dan contact opnemen met jou.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


