Inschrijven voor et Nabuut
Website
Ga naar de website: www.bso-etnabuut.nl

Startpagina
U komt op de startpagina van de website terecht. Daar vindt u diverse informatie over et
Nabuut. U kunt kiezen uit 3 soorten opvang.
Klik op een van de grote gekleurde blokken of op het bijbehorende blokje ‘Aanmelden’ eronder
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Inschrijven manier 1
Klik op de dag wanneer u opvang voor uw kind nodig heeft. Een raster met tijden rolt naar
beneden. Klik als eerste op de tijd dat de opvang moet beginnen. Klik vervolgens op de tijd dat
de opvang moet eindigen. U koopt steeds blokjes van 15 minuten opvangtijd. Hebt u voor het
einde van de opvang bijvoorbeeld op 8.00 uur geklikt, dan heeft u vanaf 8 uur 15 minuten
opvangtijd gekocht. Uw kind kan dus tot 8.15 uur blijven.
Hebt u zowel ochtend- als middagopvang nodig dan hoeft u niet twee keer te boeken.
U laat de tijd gewoon doorlopen tot het einde van de middagopvang. Vanaf 8.15 tot en met
14.15 uur wordt er niets berekend.
Klik nu op In Winkelmand en de reservering wordt in de winkelmand geplaatst. U kunt nu verder
gaan met opvang boeken of u kunt naar de Winkelmand gaan om af te rekenen.
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Inschrijven manier 2
Onder de grote kalender vindt u een klein blokje met drie vakjes.
Klik daar in het grootste vak om de datum te kiezen waarop u opvang voor uw kind wilt hebben.
Er komt een kalender tevoorschijn en u kiest een datum door er op te klikken.
In de onderste twee vakjes kunt u de begin- en de eindtijd van de opvang invullen.
Dat gaat door op het pijltje in het vakje onder Eerste blok te klikken. Hier kiest u de begintijd. In
het vakje onder Laatste blok klikt u op het pijltje om de tijd van het laatste blok te kiezen. Ook
hier geldt dat u steeds blokjes van 15 minuten opvang koopt.
Klik nu op In Winkelmand en deze reservering wordt in de winkelmand geplaatst. U kunt nu
verder gaan met opvang boeken of u kunt naar de Winkelmand gaan om af te rekenen.
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U heeft ochtend- en middagopvang nodig
Als u zowel ochtend- als middagopvang op dezelfde dag wilt boeken, dan gaat dat heel
eenvoudig.
U klikt op de ochtend begin tijd. Bijvoorbeeld 7.00 uur.
Vervolgens klikt up op de eindtijd van de middag: Bijvoorbeeld 17.15 uur.
U betaalt alleen de tijd dat uw kind in de opvang verblijft. De tijd dat uw kind op school zit, wordt
niet berekent.
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Meerdere kinderen tegelijk opgeven
Heeft u meerdere kinderen, die op dezelfde tijden naar de buitenschoolse opvang gaan?
U kunt ze in een keer opgeven. Doorloop de inschrijving zoals hiervoor beschreven.
Voordat u de reservering in de winkelmand stopt, kunt u bij Aantal aangeven voor hoeveel
kinderen de reservering geldt.
Heeft u het aantal ingevoerd, dan wordt het te betalen bedrag direct aangepast.
Voordat u later gaat afrekenen, kunt u aangeven voor welke kinderen deze reservering geldt.
Gaan de kinderen op verschillende tijden naar de buitenschoolse opvang dan moet u apart voor
ze reserveren.
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Winkelmand
Bent u klaar met inschrijven dan kunt u naar uw winkelmand gaan.
U doet dat door rechtsboven op het woordje winkelmand te klikken. In
eerste instantie lijkt het even alsof er geen bestellingen in de
winkelmand zitten. Heeft u eenmaal op winkelmand geklikt, dan ziet u
dat uw bestellingen wel degelijk in de mand geplaatst zijn.
In de winkelmand kunt u eventueel nog wijzigingen in uw
reserveringen aanbrengen.
U kunt op het kruisje voor het blauwe blokje klikken. Doet u dat dan
verdwijnt de hele bestelling.
Wilt u een gedeelte van de reservering verwijderen, dan kunt u op het woordje Remove
Boven de bestelling die u wilt verwijderen klikken. Alleen deze reservering wordt verwijderd.
Bent u klaar met wijzigen dan kunt u op Doorgaan naar afrekenen klikken
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Afrekenen
Voordat u kunt afrekenen wordt u gevraagd een aantal gegevens in te vullen.
Deze gegevens worden eenmalig gevraagd. Vult u onderin een wachtwoord in, dan heeft u een
account aangemaakt.
Met uw account kunt u voortaan inloggen. Alle gegevens worden dan automatisch ingevuld.
Ook kunt u via uw account bekijken welke opvang u in de loop der tijd geboekt heeft.
Uw emailadres en uw wachtwoord gebruikt u om in te loggen.
Voor ons is heel belangrijk hoe u de naam en de groep waar uw kind dit jaar in zit invult.
Gebruik de volledig naam, inclusief hoofdletters. Voorbeeld: Kees van der Gaag.
De groep vult u als volgt in: 1/2A, 1/2C, 3A of 8B.
Is alles ingevuld dan kunt u gaan afrekenen. Dit gaat via IDEAL. Kies uw bank en klik op
bestelling plaatsen. U wordt dan doorverbonden met de website van Mollie betaaldiensten.
Dit bedrijf regelt de IDEAL betalingen voor ons.
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Voor meerdere kinderen tegelijk gereserveerd
Heeft u voor meerdere kinderen tegelijk geboekt, zoals hiervoor beschreven, dan kunt u hier
aangeven om welke kinderen het gaat.
Gebruik geen komma’s tussen de namen en de groepen in.
Dat maakt dat wij uw reserveringen heel gemakkelijk kunnen uitlezen.
Is alles ingevuld dan kunt u gaan afrekenen. Dit gaat via IDEAL. Kies uw bank en klik op
bestelling plaatsen. U wordt dan doorverbonden met de website van Mollie betaaldiensten.
Dit bedrijf regelt de IDEAL betalingen voor ons.
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Tips
a. U heeft voor het inschrijven van uw kind of kinderen maar één account nodig.
Alle boekingen worden in dit account bijgehouden. Extra accounts aanmaken voor meerdere
kinderen is niet nodig
b. U kunt informatie, die u in uw account heeft vastgelegd, wijzigen.
Als u ingelogd bent en u klikt op Mijn Account dan kunt u bij Accountgegevens bewerken uw
naam, emailadres en wachtwoord bewerken en bij Bekijk bestellingen uw factuuradres, de
naam van uw kind of kinderen en de bijbehorende groep of groepen.
c. Afmelden voor de buitenschoolse opvang
Afmelden zorgt bij et Nabuut voor veel extra werk en daarmee voor veel onnodige kosten.
Met dit digitale systeem heeft u de mogelijkheid de opgave van uw kind zo nauwkeurig mogelijk
te regelen. U hoeft niet meer in de rij te staan op school. U kunt uw kind opgeven vanuit uw
huis, uw werk of waar dan ook doen en precies zoals u het wilt hebben. Per dag, per week, of
per maand, het maakt niet uit. Tot 10 uur nog voor dezelfde dag of voor de ochtendopvang voor
de volgende dag.
Afmelden voor opgegeven opvang kunt u10 keer per schooljaar.
Dit kan door uiterlijk voor 10 uur voor dezelfde dag een email te sturen naar opvang@etbuut.nl .
Wij betalen het al overgemaakte geld niet terug. U kunt een andere datum opgeven waarop wij
uw kind opvangen. U ontvangt ter bevestiging een mail van ons terug.
d. et Buut Breed en et Nabuut: u betaalt nooit dubbel
Gaat uw kind naar een et Buut Breed workshop, kijk dan hoe lang deze workshop duurt.
Voor de tijd die de workshop duurt, kunt u de opvang later laten beginnen.
Duurt een workshop bijvoorbeeld een uur, dan kunt u die dag de opvang om 15.15 uur laten
beginnen. Zo betaalt u nooit dubbel.
Heeft u uw kind al opgegeven voor et Nabuut en is de verrekening nog niet toegepast?
et Nabuut zal in dat geval het te veel betaalde bedrag terug storten.
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