
Cokido applicatie

Snelstartgids





Een account maken

Als je een Google account hebt, dan kan je deze meteen
gebruiken om in te loggen in de app. Heb je dit niet, of log
je liever niet in met je Google account, dan moet je jezelf
eenmalig resgistreren met een email adres naar keuze.

Klik dit symbool aanom de voorwaarden
door te nemen en te accepteren.

Klik hier om van taal
te veranderen

Hier kan u aangevenof uw profiel
gevonden kan worden door anderen
in de applicatie. Indien u dit uitvingt
zullen anderen u niet kunnen
uitnodigen om lid te worden van hun
groep en dien je dus zelf toegang te
vragen.



De Home pagina

Eensje ingelogd bent in de applicatie kom je op de
home pagina van de app. Van hieruit kan je naar het
hoofdmenu, kan je door naar de sectie van je groep en zie
je notificaties.

Via deze knop open je het
hoofd menu van de app.Hier
kan je naar je profiel gegevens,
kan je bestaande groepen
zoeken of een nieuwe starten,
vrienden uitnodigen en meer.

Hier zie je een overzicht van alle groepen
waartoe je behoort.

Hier kan je al je meldingen terugvinden.

Hier je de status van jouw aanvragenom
bĳ een groep te horen.

Deze sectie lĳst aankomendeactiviteiten
op. Jekan dezefilteren om bvb. enkel de
activiteiten te zien waarvoor jĳ jezelf hebt
ingeschreven.



Gebruikersprofiel

Om samen opvang te organiseren binnen de app is het
natuurlĳk belangrĳk dat je je profielgegevensvervolledigt.
Hier kan je dan ook je kinderen toevoegen. Maak je profiel
zo volledig mogelĳk voor een goeie werking.
Jegegevens(endeze vanje kinderen) zĳn enkel zichtbaar
voor de leden van je groep.

Met deze knop kan je extra
kinderen toevoegen

Via het potloodje kan je je gegevens
aanvullen of wĳzigen, een foto
toevoegen enz.



Gebruikersprofiel (vervolg)

Om samen opvang te organiseren binnen de app is het
natuurlĳk belangrĳk dat je je profielgegevensvervolledigt.
Ook hier kan je je kinderen toevoegen.

Hier kan je extra (medische)
gegevensvan je kind toevoegen die
belangrĳk zĳn voor ouders die op je
kind letten.



Een bestaande groep zoeken

Om samenopvang te organiseren heb je natuurlĳk een
groep nodig. Als iemand van jullie al een groep heeft
aangemaakt in de app, dan kan je deze zoeken en toegang
tot de groep vragen. Is dit niet het geval,dan moet iemand
van jullie de groep aanmaken in de app (zie volgende sectie).

Hier vind je wat
info over de groep

Als je vragen hebt kan je via deze
knop met een admin van de groep
contact opnemen.

Door hier te klikken vraagje om lid
te worden van de groep. Wanneer
dit bevestigdwordt door 1 van de
groep adminskrĳg je een notificatie
en wordt je lid.

Als je de groep die je zoekt niet meteen in de
lĳst ziet staan kan je ook op naam zoeken.



Een nieuwe groep starten

Wanneer je groep nog niet bestaat, dan moet iemand
deze aanmaken.De persoon die de groep aanmaakt is
automatisch ook beheerder / admin van de groep. Geen
paniek, later kunnen andere personen binnen de groep ook
admin rechten krĳgen.

Als je ervoor kiest om de groep als “verborgen” te zetten,
kunnen anderen ze niet vinden in de lĳst bĳ “zoek groep”
en moet je dus mensenaltĳd uitnodigen om ze lid te maken
van je groep.

Als je wil dat mensendie geen lid zĳn contact kunnen
opnemen met je groep kan je hier een mail adres opgeven
waartoe ze naar kunnen mailen.

Hier kan je al meteen leden uitnodigen. Letop je kan hier
wel enkel personen uitnodigen die al een account hebben
en die niet als “verborgen” staan.



De groepspagina interface

Eensje lid bent van een groep heb je toegang tot de groep
interface. Hieronder zetten we je kort op weg.

Wanneer je op een groep klikt kom je standaardaltĳd
op de “activiteiten” paginaterecht. Hier zie je welke
activiteiten gepland staan (bv. Paasvakantie),of welke
activiteiten nog geplandmoeten worden / input nodig
hebben (bv. Zomervakantie).

Hier vind je de activiteiten terug in
een kalenderweergave.

Hier vind je algemeneinfo
over je groep. Als admin kan je
hier ook aanpassingenmaken
(bv. foto veranderen etc.).Als
je de groep wilt verlaten vind
je ook daardie optie.

Hier vind je een overzicht van alle
leden en kinderen van de groep.
Van hieruit kan je ook nieuwe leden
uitnodigen.

Hier vind je een groepschat waarmee je
berichten kan sturen naar je groepsleden.



Activiteiten

In de activiteiten sectie van je groep kan je een overzicht
zien van alle activiteiten (vb. Cokido paasvakantie)en kan je
jezelf en je kinderen inschrĳven op specifieke “timeslots” (vb.
6 april in de voormiddag).

Dit icoon geeft aandat je
deelneemt aan deze activiteit

Hier zie je een overzicht van alle
ouders die deelnemen aan de
activiteit op minstens1 timeslot.

Hier zie je een overzicht van alle
kinderen die deelnemen aande
activiteit op minstens1 timeslot.

Als admin kan je eenvoudig
timeslots toevoegen aan een
bestaandeactiviteit.

Als admin kan je hier de naam
en beschrĳving van de activiteit
wĳzigen.

Als admin kan je hier een
overzicht exporteren of de
activiteit volledig wissen.

Hier heb je een overzicht
van alle timeslots binnen de
activiteit waarop je je kan
inschrĳven. Aan de hand van
iconen zie je ook hoeveel ouders
en kinderen er al ingeschreven
zĳn.

Jekan de timeslots eenvoudig
filteren om enkel deze te zien
met genoeg deelnemers, deze
waarbĳ jĳ ingeschrevenbent
of deze waaraan je kinderen
deelnemen

Maak een nieuwe activiteit.



Je toevoegen aan een activiteit

Als er door de admin van je groep reeds een activiteit met
timeslots is aangemaaktkan je jezelf en je kinderen hier
toevoegen.

Klik hier om jezelf toe te voegen
of te verwĳderen van het
geselecteerdetimeslot.
Admins kunnen naast zichzelf
ook andere leden toevoegen of
verwĳderen.

Klik hier om je kids toe te
voegen of te verwĳderen van
het geselecteerdetimeslot.
Admins kunnen ook andere kids
toevoegen of verwĳderen.

Overzicht van ouders & kids die
deelnemen aandit timeslot.

Het is mogelĳk om externen (bv. een
babysit) toe te voegen aan een timeslot.
Deze kan je hier terugvinden.



Een activiteit aanmaken

Vooraleer mensenzich kunnen inschrĳven op een activiteit dient deze natuurlĳk eerst
aangemaakt te worden. Heb je al een goed idee van wanneer de activeit zal doorgaan, dan
kan je deze direct aanmaken.Wil je echter wat extra hulp om noden en beschikbaarheden
van ouders te vergelĳken en zo tot een goed verdeelde plannning te komen, dan kan je
gebruik maken van de “planning tool” (zie latere sectie).
Zowel admins als gewone gebruikers kunnen een activiteit aanmaken.Wanneer dit door
een gewone gebruiker gebeurt zal deze wel moeten geodgekeurd worden door een admin.

min. aantal ouders
& kids.

Geef naam & plaats
mee van de activiteit.

creëer je activiteit.

Selecteer de datums.
Het is ook mogelĳk
om een herhaling in te
stellen (vb. iedere week
op maandag).

Met timeslots deel je de
dag in. Logisch zou zĳn
in 2 delen, voormiddag
en namiddag. Maar je
bent vrĳ om te kiezen.
Dit zĳn de slots waarop
deelnemers zich dan
kunnen inschrĳven.

Indien je timeslots niet
hetzelfde zĳn op iedere
dag,kan je dit hier
aanpassen per dag.

Start & stop tĳden van
het timeslot.



Planning tool - Nieuw planning opstarten

Eenplanning opstelen van wie wanneer nood heeft aan opvang en wie wanneer dan
daadwerkelĳk instaat voor de opvang is niet zo eenvoudig. Met de Planning tool willen we
je hierbĳ wat helpen. De tool creëert, op basisvan de noden en beschikbaarhedenvan de
deelnemers,automatisch een activiteit met ingevulde timeslots. Natuurlĳk kan je deze nog
allemaal aanpassen,maar het is alvast een aanzet!

Geef start en eind datum op van een bereik
waarbinnen de deelnemers hun opvang noden
moeten opgeven.
Bvb. de 1e en laatste dag van de paasvakantie.
Afhankelĳk van de ingevulde noden kunnen hier
dan nog dagenvantussen vallen waarop niemand
nood heeft aan opvang (zoals in weekends).

Geef mee tegen wanneer de deelnemers ten
laatste hun gegevensmoeten invullen.



Planning tool - Plan settings

Eensje een nieuwe planning opgestart hebt is het belangerĳk
dat je de juiste parameters instelt. Ook is het belangerĳk dat de
admin op het juiste moment overgaat naar een volgende fase in
de planning.

Hier geef je aanhoeveel kinderen
er maximaal mogen zĳn per
oppassende ouder.

Hier geef je het minimum aantal
ouders (of oppassers)die er altĳd
moeten zĳn.

Als admin kan je hier de fase binnen de
planningstool aanpassen.Er zĳn 3 fasen,
die chronologisch na elkaar gevolgd
worden.
1 - Behoeften aangeven
2 - Beschikbaarheden aangeven
3 - Planning maken



Planning tool - Behoeften doorgeven

Eenseen admin een nieuwe planning opgestart heeft komt dezebĳ de activiteiten onder
“In afwachting” te staan. Nu kan iedereen binnen de door de admin ingestelde periode
zĳn opvangnoden aangeven(op welke dagen heb ik opvang nodig). Per dag kan je ook
aangevenvoor wie van je kinderen je opvang nodig hebt op die dag.
Eensiedereen die wil deelnemen zĳn noden heeft ingegeven, kan de admin overgaan naar
de volgende “planningsfase”: het aangevenvan de beschikbaarheden van de ouders.
(zie sectie hierboven: “Plan settings” voor uitleg i.v.m. het aanpassenvan de planningsfase)

Selecteer de dagenwaar je opvang
nodig zou hebben.

Selecteervoor wie van je kids je op die
dagen opvang nodig zou hebben.



Eensje opvangbehoeften zĳn aangegevenen de admin de planingsfase heeft aangepast
naar “beschikbaarheden aangeven”zal je een notificatie krĳgen. Nu kan je op de dagen
waar er nood is aanopvang aangevenwanneer je zelf zou kunnen oppassen.
Eensiedere deelnemer zĳn beschikbaarheden heeft ingegeven, kan de admin overgaan
naar de laatste fase: het effectief genereren van een ingevulde planning.

Selecteer de dagenwaar je zelf zou
kunnen deelnemen aan de opvang.

Geef aan welk deel van de dag je
beschikbaarbent (voor- en/of namiddag).

Planning tool - Beschikbaarheden doorgeven



Eenszowel de noden als de beschikbaarheden zĳn ingegeven kan de admin overgaan tot
de laatste planningsfase,nl. het genereren van een planningsvoorstel.
Hierbĳ houd de tool dus rekening met de ingevoerde data en met een eerlĳkheidsfactor
zodat de opvangbeurten zo eerlĳk mogelĳk verdeeld zĳn. Het voorstel is een aanzet, je kan
dit zelf nog aanpassennaar wens.

Planning tool - Plan omzetten naar activiteit

Check je mails, daarin zit een mail van
“familiesshareapp@gmail.com” die je naar de
gegenereerdeplanning brengt.
Omdat de interface hiervan wat complexer is
werkt dit enkel op een laptop of desktop.



Planning tool - Plan omzetten naar activiteit (vervolg)

Klik op een dag om de ingeschrevenkids voor die dag te zien.

Voor dit timeslot is maar
1 vrĳwilliger. Er zal dus
gezocht moeten worden naar
versterking (eventueel een
babysit).

Eensje tevreden bent met je planning klik je
hier. De app zal dan alle data omzetten naar een
activiteit met ingevulde timeslots. Van daaruit
kan je nog steeds wĳzigingen maken, net zoals je
dat bĳ een gewone activiteit ook kan.

je kan deze automatisch gegenereerde
planning ook exporteren naar een
pdf of excel. Zo heb je verschillende
mogelĳkheden van hoe je verder gaat.

Als je op een persoon klikt krĳg je
een lĳst met namen van personen
die eventueel ook op dit moment
konen deelnemen. Zo kan je makkelĳk
wĳzigingen maken.
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