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Aan de ouders/verzorgers  
van de kinderopvang van CKC Drenthe 
 
 
 
 
Assen, 17 november 2022  
 
 
Betreft: implementatie nieuw administratiesysteem 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
We zijn inmiddels een jaar onderweg binnen ons nieuwe koersplan met als ondertitel ‘Samen 
zichtbaar sterker’. Samen in de brede zin van het woord. Ook samen met u.  
 
Zoals u wellicht weet, werken wij binnen de kinderopvang van CKC Drenthe met het 
administratiesysteem Kidsadmin, waarbij op een aantal locaties ook gebruik gemaakt wordt 
van het daaraan gekoppelde ouderportaal.  
 
Vanaf 1 januari 2023 gaan wij werken met een ander administratiesysteem, namelijk 
KidsVision. Wij verwachten hiermee het administratieproces voor u te vereenvoudigen qua 
aan- en afmelden en meer inzicht te bieden in tegoeden (flexbudget, vakantietegoeden etc.). 
Wat betekent deze overgang concreet voor u? 
 
Contracten 
De lopende contracten blijven gewoon doorlopen, hierin wijzigt niets. Wel zult u zien dat we, 
indien u heeft gekozen voor automatische incasso, incasseren vanaf een ander 
bankrekeningnummer (NL97RABO0318561344 ten name van Stichting CKC Drenthe 
Kinderopvang). 
 
Facturen 
Medio december zullen wij voor de eerste keer gaan factureren vanuit het nieuwe systeem. 
De facturen zullen er anders uitzien dan u gewend bent en ook qua factuurbedrag is het door 
afrondingsverschillen mogelijk dat het factuurbedrag minimaal afwijkt van de huidige 
factuurbedragen, dit kan zowel positief als negatief zijn.  
 
Flexibele opvang en extra afgenomen dagen in november en december 2022 
Normaal gesproken worden flexibele uren boven budget en eventueel extra afgenomen 
opvang achteraf gefactureerd. Deze uren van november en december zouden normaal 
gesproken in januari en februari 2023 gefactureerd worden. Omdat wij die maanden al vanuit 
het nieuwe systeem factureren, ontvangt u uiterlijk medio januari 2023 nog vanuit het oude 
systeem een eindafrekening waar in één keer deze uren van november en december op 
gefactureerd worden.  
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Communicatie via het ouderportaal 
Op dit moment bent u gewend aan de ouderportaalapp van Social Schools. Deze wordt 
gebruikt voor algemene communicatie tussen CKC Drenthe en u als ouder/verzorger. De 
ouderportaalapp van Social Schools is nog niet geschikt voor alle communicatie (met name 
de administratieve kant van de opvang ontbreekt nog), daarom werken we voorlopig met 
twee apps.  
 
Wat betekent dit voor u vanaf januari 2023?  
- De app van Social Schools blijven we gebruiken zoals we dat nu ook doen. U vindt hier 

dus foto’s, informatie over activiteiten, algemene informatie over het kindcentrum en 
berichten vanuit de opvang en het onderwijs.   

- De app van KidsVision, genaamd KidsKonnect gebruiken we voor aan- en afmelden van 
uw kinderen in geval van ziekte of vakantie, facturen en inzicht in tegoeden.  

 
Aan-/afmelden 2023 
Aan- en afmelding voor opvang in 2023 gaan plaatsvinden via de app KidsKonnect. Deze is 
operationeel vanaf 15 december 2022. De inloggegevens hiervoor ontvangt u uiterlijk 15 
december. Een handleiding voor het gebruik van de app treft u alvast in de bijlage.   
 
Nieuwe opvang aanvragen 
We werken met ingang van 1 december met een digitaal aanmeldformulier. Deze vindt u 
vanaf 1 december op de website van uw kindcentrum. Wilt u opvang aanvragen voor uw kind 
en heeft u nog geen contract, dan dient u gebruik te maken van dit online formulier. Alle 
(overige) structurele wijzigingen kunt u per mail blijven doorgeven via 
kinderopvang@ckcdrenthe.nl. 

 
Vragen? 
Wanneer u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de 
backoffice kinderopvang via kinderopvang@ckcdrenthe.nl.  
 
Wij vertrouwen er op u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Het bestuur van CKC Drenthe 
Eric Rietkerk en Bianca Poede 

 
 
 
 
Bijlage: handleiding 

 


