AANMAAK GEZIN-ACCOUNT
De applicatie “TicketGang” werkt best via de browser “Google Chrome” of “Fire fox”.
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
Je krijgt volgend scherm te zien:

STAP 1
Klik op “Registreer als Gezin” en onderstaand scherm verschijnt. Je kan nu een gezin-account aanmaken in 8 stappen. Begin met
een login en een paswoord te kiezen.
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Bevestig met de knop “opslaan’.
STAP 2
In stap 2 vul je de contactgegevens in. Deze gegevens worden gebruikt voor het opmaken van je factuur en je fiscaal attest. Het
zijn dus de gegevens van het gezinshoofd of van de belastingplichtige ouder. Bevestig met “opslaan”.

STAP 3
Geef hier een extra naam op voor in geval van nood. Dit is een persoon, buiten de ouders, die kan gecontacteerd worden door de
buiteling indien de ouders niet bereikbaar zijn. De gegevens van beide ouders worden verder nog ingevuld. Bevestig met
“opslaan”.
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STAP 4
In stap 4 duid je aan dat je wenst gebruik te maken van IBO Scoebidoe. Bevestig met “opslaan”.

STAP 5
Duid aan welk type gezin je hebt en vermeld het totaal aantal kinderen ten laste. Bevestig met “opslaan”.

STAP 6
Vul de gegevens aan van ouder 1. Dit is bij voorkeur dezelfde ouder als waarop de account werd aangemaakt (het gezinshoofd).
Belangrijk hierbij is het rijksregisternummer.
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STAP 7
Vul hier de gegevens aan van ouder 2. Ook hier is het rijksregisternummer belangrijk.

STAP 8
Tot slot moet je de algemene voorwaarden (HHR) aanvaarden.

STAP 9
Vervolgens krijg je volgend scherm te zien:
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Voeg hier je kind(eren) toe. Klik rechts op de knop “nieuw” om een eerste kind toe te voegen.
Vul alle gegevens correct in. Naast het geslacht, is het heel belangrijk dat je hier de juiste school van je kind invult. Klik op
“opslaan” om te bevestigen.

STAP 10
Vul bij het tabblad Afhalen Opvang de gegevens in van de personen die je kind mogen afhalen. Gebruik de knop “nieuw”.
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Onder het tabblad Verlaten opvanglocatie vul je in als je kind bijvoorbeeld de opvang verlaat om naar de dictie te gaan. Vul dan
ook in wie je kind afhaalt en terugbrengt. Gebruik de n-knop “nieuw”.

Alles werd nu zorgvuldig ingevuld en u ontvangt een welkomstmail met uw gegevens.
De coördinator van IBO Scoebidoe zal je account controleren en bij volledigheid goedkeuren.
Indien er nog gegevens ontbreken, zal u een mail ontvangen om deze alsnog te bezorgen.
Bij goedkeuring van je account, krijg je een bevestigingsmail.
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BESTAANDE GEZIN-ACCOUNT WIJZIGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN IBO SCOEBIDOE
Heb je al een gezin-account in TicketGang omdat je bijvoorbeeld reeds gebruik maakte van het speelplein-, jeugd- of sportaanbod,
dan kan je dit account aanpassen voor IBO Scoebidoe.
Na het inloggen krijg je volgend scherm te zien:

Klik op de link: “Klik hier om je in te schrijven voor IBO”.
Er worden enkele gegevens gevraagd die overeenstemmen met deze in de stappen 6 en 7 zoals hierboven beschreven (ouder 1 en
2). Vul eerst de gegevens van het gezinshoofd in en daarna die van de partner. Vul ook het rijksregisternummer in. Bevestig met
de knop “opslaan”.
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Ga naar “mijn gezin-account” en controleer of deze gegevens mogen gebruikt worden voor de facturatie en het fiscaal attest. Is
dit niet zo, dan kan je deze nu nog wijzigen.

Ga nu naar “Gezin” en vul de nodige gegevens over je kind(eren) aan.
Staat je kind nog niet in de lijst, klik dan op nieuw en volg de stappen 9 en 10. Staat je kind wel in de lijst, duid het dan aan door
op de naam te klikken en klik dan op de knop “wijzig”. Vul de gegevens aan in de tabbladen “algemeen” en “kinderopvang”.
Vergeet de school van je kind niet aan te duiden!
Doe dit vervolgend voor al je kinderen die gebruik wensen te maken van IBO Scoebidoe.
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RESERVATIES MAKEN VOOR IBO SCOEBIDOE
Van zodra je een e-mail hebt ontvangen waarin je gezin-account werd goedgekeurd, kan je reservaties maken. Klik op het tabblad
“kinderopvang”.
STAP 1
Selecteer de kinderen waarvoor je opvang wenst te reserveren in de komende periode. Dit doe je door op de naam te klikken. De
naam wordt verplaatst van de kolom “te selecteren” naar de kolom “geselecteerd”. Je kan de naam terug uit de rechtse kolom
verwijderen door er opnieuw op te klikken. Bevestig met “opslaan”.
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STAP 2
Wil je voor meerdere kinderen dezelfde data reserveren, vink dan aan: “kopieer datums, uren en locatie naar alle kinderen”.
Duid de opvanglocatie aan. Er verschijnt een kalender met alle mogelijke data waarvoor je kan reserveren. Geef ter informatie ook
de uren van aankomst en vertrek mee.
Reserveer tot slot de dagen door op de betreffende knoppen te klikken. De kleur veranderd van blauw in groen. Bevestig met
“opslaan”.
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STAP 3
Een eventuele derde stap wordt getoond indien er “opvolgvragen” verbonden zijn aan een geselecteerd opvangmoment
(bijvoorbeeld deelname aan een zwemactiviteit).

Na opslaan krijg je volgend overzicht te zien:
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Controleer de gekozen data. Je kan nog data toevoegen of wijzigen. Je kan eventueel de reeds gekozen uren voor opvang nog
wijzigen per dag.
Belangrijk is dat je deze lijst nog bevestigt! Pas na bevestiging zijn de data gereserveerd.
Wil je later gereserveerde data annuleren (binnen de inschrijvingsperiode)dan kan dit via “mijn reservaties”.

Heb je vragen of wil je hulp? Neem gerust contact op 09/338.83.28 of via kinderopvang@ocmwdentergem.be .
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