
Kindplanner 
Kindplanner is een systeem voor de tussenschoolse opvang, buitenschoolse 
opvang en peuterspeelzaal. 

Stappenplan  
Stap 1: Aanmelden op de pagina 

U gaat naar eigewijzz.kindplanner.nl 
Dan klikt u op ‘Naar formulier’ onder het kopje ‘Registreren’. 
Vervolgens gaat u naar het registratieformulier, dit vult u volledig in. 
 
Stap 2: Aanmaken account  
U krijgt dan vervolgens de mogelijkheid om een wachtwoord aan te maken. 
 
Stap 3: Toevoegen van een kind 
U kunt wanneer u bent ingelogd een kind toevoegen. U gaat naar de horizontale streepjes, dan naar ‘Familie’. 
Wanneer u hierop heeft geklikt ziet u rechts in beeld een groen pijltje naar beneden. Wanneer u hierop klikt zie 
u staan ‘Een broertje/zusje toevoegen’. U klikt hierop en volgt de instructies. 
 
Stap 4: Bekijken van contract en goedkeuren 
Onder het kopje ‘Contracten’, kunt u het contract of de contracten inzien. Deze kunt u te allen tijde wijzigen. 
Dit kan weer onder het groene pijltje rechtsboven. U klikt dan op ‘Nieuw contract/herinschrijven’. 
Het systeem geeft aan wanneer er door Eige Wijzz een contract klaar is gezet of er iets is gewijzigd. 

Wijzigen/annuleren van contract 

Dit kan beide wanneer u inlogt op uw account. 
De aanvraag of annulering komt bij ons binnen en wij kunnen deze dan bekijken en goedkeuren. 
Mogelijk wordt er contact met u opgenomen over het annuleren of wijzigen van het contract. 

Kiezen van een passend contract 

U kunt zelf kiezen voor een contract wat het beste bij u past. 
Wanneer u hulp nodig heeft bij het kiezen van het juiste contract kunt u altijd contact opnemen met Eige Wijzz. 
Voor de tussenschoolse opvang kunt u kiezen voor een vast contract met vaste dagen. De kosten van een 
vast contract worden vooraf geïncasseerd. Dit contract wordt afgesloten voor 38 weken in plaats van 40 
weken om feestdagen en eventuele ziekte van uw kind enigszins te compenseren. U kunt ook kiezen voor een 
flexibel contract, u geeft zelf via de site de dagen door dat uw kind(eren) overblijven. De kosten worden 
achteraf geïncasseerd.  

Aan- en afmelden 

Wanneer u bent ingelogd kunt u uw kind(eren) digitaal aan- of afmelden. 
 
Heeft u nog vragen over een contract, dan kunt u een mail sturen naar info@eigewijzz.nl, 
Wilt u informatie over het overblijven, dan kunt u een mail sturen naar overblijven-wegwijzer@eigewijzz.nl. 
 
Team Eige wijzz 
Bijzzondere kinderopvang 


