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Introductie
Dit is de handleiding van de Jaamo OuderApp van Kinderopvang 2Samen.
De OuderApp van Jaamo geeft u de mogelijkheid om verschillende
zaken rondom de kinderopvang van uw kind(eren) te regelen.
Via de Jaamo OuderApp van 2Samen, blijft u gemakkelijk in contact
met de groep van uw kind(eren), plant u ruildagen of extra dagen in en
kunt u de dag van uw kind(eren) meebeleven door de laatste foto’s en
verhaaltjes te bekijken. Ook kunnen berichten verzonden worden en is
er allerlei algemene informatie over 2Samen terug te vinden.
U kunt ook gebruik maken van het ouderportaal in de browser op uw
computer. In deze handleiding beschrijven wij vooral de werkwijze van de app. Maar de meeste
aanwijzingen en tips gelden ook voor de webversie van het ouderportaal. Mocht u toch nog
vragen hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Hierover leest u meer aan het eind
van deze handleiding.
Wij wensen uw veel plezier met het gebruik van het vernieuwde ouderportaal!

1.

OuderApp downloaden

De ‘Jaamo OuderApp’ van 2Samen kunt u downloaden via de App Store van Apple of via Google
Play van Google.

Wanneer u de App heeft geïnstalleerd, kunt u inloggen. In het startscherm van Jaamo typt u als
kinderopvang organisatie: 2Samen en klik daarna op Ga door.
Vervolgens kunt u gaan inloggen (lees verder).

2. Inloggen
Als klant van 2Samen wordt uw account automatisch
aangemaakt. U kunt inloggen met het bij 2Samen bekende
e-mailadres en een wachtwoord. Mocht u geen wachtwoord
hebben ontvangen, kunt u het via Wachtwoord vergeten?
aanvragen. Daarna kunt u met uw e-mailadres en
wachtwoord inloggen in uw persoonlijke omgeving binnen
de app.
Naast de app is er een handige webversie beschikbaar
waarmee u overal het ouderportaal kunt bezoeken. Het
ouderportaal is te benaderen via uw smartphone, tablet,
laptop of PC.
Ga in uw browser (Chrome, Safari, Explorer) naar
2samen.jaamo.nl en daar kunt u op dezelfde manier
inloggen als in de app (e-mail en wachtwoord).
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3. Beginscherm (home)
Wanneer u inlogt komt u in het beginscherm met de nieuwste foto’s en verhaaltjes, zo blijft u
goed op de hoogte van de gebeurtenissen van uw kind(eren). Daarnaast treft u een menu, een
notificatieknop, uw profiel en dat van uw kind(eren).

Menu
Vanuit het beginscherm kunt u eenvoudig navigeren naar de overige pagina’s van de app.
Op een groter scherm (laptop, tablet, etc) staat het menu gelijk in beeld:

Op een kleiner scherm (mobiele telefoon) is het menu ingeklapt.

Door op het hamburgermenu (drie streepjes) te klikken, opent u het hele menu:

Door op de menuknoppen te klikken, klapt het
submenu open.
Daarna kunt u op één van de menu-items klikken en
dan gaat u naar de desbetreffende pagina.
Op de volgende pagina’s leest u meer over de
menuknoppen, het submenu en de pagina’s.
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4. Berichten & Foto’s
Onder de menuknop Berichten & Foto’s vindt u de menu-items:
Foto’s, Schriftje, Berichten, Communicatie en Notificaties.

Foto’s
Op deze pagina worden alle foto’s van uw kind(eren) bewaard. Net als
bij het beginscherm, kunt u op een foto klikken om deze te vergroten en
eventueel te downloaden. De foto’s worden chronologisch weergegeven.

Door op een afbeelding te klikken wordt deze vergroot.

U kunt de foto ook

eenvoudig downloaden en
bewaren. U hoeft alleen op
het pijltje te klikken dat
naar beneden wijst. De foto
wordt automatisch
gedownload.

Schriftje
Op de pagina Schriftje ziet u het digitale schriftje met alle verhaaltjes
van uw kind(eren). Hier kunt u de dag van uw kind(eren) nalezen.
U kunt zien door wie het schriftje is bijgewerkt en wanneer dat
is gebeurd.
Ook heeft u de mogelijkheid om zelf een verhaal toe te voegen
aan het schriftje van uw kind(eren). Klik hiervoor op de knop
Verhaal toevoegen.
Via het volgende formulier kunt u zelf een verhaal
schrijven en toevoegen.
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Door op de knop Plaatsen te klikken wordt uw verhaal
toegevoegd aan het schriftje.

U heeft ook de mogelijkheid om uw
verhaal bij te werken of te verwijderen.
Klik hiervoor op de optieknop (drie
puntjes) en klik vervolgens op
Bijwerken of Verwijderen.

Voor kinderen van de bso worden de schriftjes alleen incidenteel gevuld met een verhaaltje.
U blijft op de hoogte van de belevenissen van uw kind door foto’s en berichten.

Berichten
Op de Berichten pagina kunt u eenvoudig berichten uitwisselen met de
medewerkers van de groepen van uw kind(eren). U ziet alle gesprekken
en u kunt zelf ook een nieuw gesprek beginnen.
Gesprek bekijken en bericht versturen
U kunt een eerder gevoerd gesprek bekijken door op de
knop Naar gesprek te klikken.

Zo komt u bij het dialoogvenster waar u tevens een nieuw
bericht kunt versturen naar de groep van uw kind(eren).
In het tekstvak kunt u het bericht schrijven en vervolgens
versturen door op de blauwe knop Stuur te klikken.
Het bericht wordt verstuurd naar de groep.
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Nieuw gesprek beginnen
U kunt er ook voor kiezen om een nieuw gesprek te
beginnen. Dit kunt u doen door op de knop Nieuw bericht
sturen op de berichten pagina te klikken.
U komt vervolgens op een nieuwe pagina waar u een
nieuw gesprek kunt beginnen.
U dient eerst te selecteren naar welke groep u het
bericht wilt versturen door op het selectieveld te
klikken. Hier heeft u de mogelijkheid om de groep te
selecteren naar wie u het bericht wilt versturen. Dit is
van toepassing voor kinderen die naar meerdere
groepen gaan of voor ouders met meerdere kinderen.
In het tekstvak kunt u vervolgens uw bericht schrijven.
Nadat u klaar bent met het schrijven van uw bericht
dient u alleen nog op de knop Stuur te klikken. Dit zal
het bericht naar de geselecteerde groep versturen.

Communicatie
Op de pagina Communicatie staan alle berichten die u vanuit de
afdelingen Planning en Financiën heeft ontvangen.

Notificaties
Op de pagina Notificaties heeft u een overzicht van alle notificaties over
uw kind(eren) en gebeurtenissen inzake uw aanvragen, berichten etc.
U kunt naar Notificaties via het menu of u kunt klikken op
het belletje naast uw inlognaam.
U kunt alle notificaties in een keer als gelezen markeren via
de knop Markeer alles als gelezen.
Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om notificaties te
markeren als gelezen. Klik hiervoor op de knop Markeer als
gelezen.
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5. Nieuws
Onder de menuknop Nieuws vindt u de menu-items: Nieuws,
Activiteiten en Oudercommissies.

Nieuws
Op de Nieuws pagina kunt u alle brieven en nieuwsbrieven nog
eens nalezen die u van het hoofdkantoor of uw locatie(s) van
2Samen heeft ontvangen.

U kunt ook alle (nieuws)brieven via e-mail ontvangen, dan bent u altijd
direct op de hoogte van het laatste, actuele nieuws en informatie.
Dit kan via Mijn profiel > Profiel bijwerken > E-mail ontvangen

Activiteiten
De geplande activiteiten staan nog niet gepubliceerd in de Jaamo
OuderApp. Dit volgt later. Zodra de activiteiten zijn toegevoegd, kunt
u er meer over lezen in deze handleiding.

Oudercommissies
Op de pagina Oudercommissies kunt u meer lezen over uw
oudercommissie(s). Naast een beschrijving vindt u er de leden,
documenten en foto’s.
Deze pagina wordt de komende weken bijgewerkt. Het is dus
mogelijk dat nog niet alle informatie te zien is.
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6. Planning
Onder de menuknop Planning vindt u de menu-items: Aanvragen,
Planning, Tegoeden, Smoelenboek.

Aanvragen
Als ouder/verzorger heeft u de mogelijkheid om aanvragen digitaal
in te dienen. U kunt ook heel eenvoudig de status bijhouden.
Aanvragen indienen en bekijken kan via de Aanvragen pagina.

Overzicht aanvragen
Op de pagina Aanvragen ziet u uw aanvragen. Per tabblad
kunt u de lopende, goedgekeurde en afgekeurde aanvragen
bekijken. Klik hiervoor op één van de tabbladen op deze
pagina.

Ook heeft u de mogelijkheid om openstaande aanvragen met
de status In behandeling te bekijken en te verwijderen. Klik
hiervoor op de optieknop (drie puntjes) bij een van de
openstaande aanvragen.

Aanvraag plaatsen
Via de oranje knop Nieuwe aanvraag kunt u een nieuwe
aanvraag indienen. U kunt één van de volgende opties kiezen
om een aanvraag in te dienen.
•
•
•

Extra opvang
Ruildag
Structurele wijziging

Extra opvang aanvragen
Door te kiezen voor Extra opvang komt
u bij het aanvraagformulier voor de
extra opvang.
Om te beginnen dient u eerst het kind te
selecteren waarvoor u de aanvraag wilt
plaatsen.
Klik vervolgens op de knop Datum
selecteren om een dag of meerdere
dagen te selecteren waarvoor u een
aanvraag wil indienen. Dit kunt u doen
door in de kalender die wordt geopend
op de dagen te klikken.
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Nadat u de dagen hebt geselecteerd dient u aan te geven voor welk pakket u de aanvraag wil
indienen. Ook is het mogelijk een notitie toe te voegen via het tekstvak Eventuele opmerking.
Wanneer u gereed bent, kunt u de aanvraag indienen door op de knop Plaatsen te klikken.
Uw aanvraag is ingediend en in behandeling, vanaf nu is de aanvraag ook zichtbaar in het
overzicht. Wij vragen u nu af te wachten tot u bericht van ons krijgt.

Het aanvragen van opvang op een margedag/roostervrije dag (met tegoed) moet op
een andere manier worden aangevraagd. Het automatisch inzetten van beschikbare tegoed
moet aangevraagd worden via de betreffende dag in Planning (volgende menu-item).

Aanvraag verwijderen
Mocht de aanvraag niet meer van toepassing zijn
en wilt u deze verwijderen dan kan dat door via
de optieknop (drie puntjes) voor verwijderen te
kiezen.

Ruildag aanvragen
Als ouder heeft u de mogelijkheid om reeds afgemelde
dagen te ruilen voor nieuwe opvangdagen.
Hiervoor dient u eerst een dag af te melden voordat u
deze kunt gebruiken als ruildag. U kunt een dag
afmelden via de pagina Planning.
Het ruilbeleid is van toepassing op de beschikbaarheid van
een ruildag en de hoeveelheid van ruildagen die u kunt
aanvragen. Een ruilverzoek dient binnen 31 kalenderdagen
plaats te vinden.
U kunt ook eenvoudig een ruildag aanvragen.
Hiervoor klikt u op de knop Ruildag.
U komt bij het ruildag-formulier waar u alle gegevens
van de aanvraag kunt invullen. Het formulier ziet er als
volgt uit:
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In het formulier ziet u invulvelden en de ruildagen waarbij er
per ruildag de status wordt weergegeven.
Bij de ruildagen met de status Niet beschikbaar kunt u via
het uitroepteken zien waarom een dag niet meer
beschikbaar is.

Let op!
Wanneer u geen ruildagen beschikbaar heeft, dan dient u eerst een opvangdag af te melden
zodat u deze kunt gebruiken als ruildag. Ga hiervoor naar de pagina Planning.
Om een ruildag aan te vragen kiest u het kind waarvoor u een ruildag wilt aanvragen. En Welke
datum wilt u ruilen? de beschikbare datum kiezen die u wilt ruilen.
Bij Datum selecteren geeft u de nieuwe datum
op die u wilt aanvragen voor uw ruildag. U kunt
ook een opmerkingen plaatsen bij Eventuele
opmerking.
Nadat u klaar bent, dient u alleen nog op de
knop Plaatsen te klikken. Uw aanvraag is
ingediend en in behandeling, En vanaf nu is de
aanvraag ook zichtbaar in het overzicht.

Structurele wijziging doorgeven
Als ouder heeft u ook de mogelijkheid om een structurele wijziging door te geven aan 2Samen.
U klikt hiervoor op de knop Structurele wijziging.
In het volgende venster kunt u de volgende drie verschillende wijzigingen doorgeven:
o Contractwijziging
o Pakketwijziging
o Adreswijziging
Via de knop Datum selecteren geeft u aan wat de ingangsdatum van deze wijziging zal zijn.
Nadat u alles heeft ingevuld kan de wijzigingsaanvraag worden gedaan door op Versturen te
klikken. U wijziging is doorgegeven.
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Planning
Op de pagina Planning heeft u, per kind, een overzicht van de
ingeplande, afgemelde en extra dagen (ruildagen, extra opvang). U kunt
hier ook eventuele afmeldingen doorgeven en wisseldagen aanvragen.

Afmelding doorgeven
Via de knop Afmelden kunt u uw kind(eren) afmelden.
Nadat u op de knop klikt, krijgt u de volgende opties:

Hele dagen afmelden
Klik op de knop Hele dagen afmelden om een of meerdere
dagen van uw kind(eren) af te melden. U krijgt het venster
Afmelden te zien.
Selecteer de kinderen waarvoor u de dagen wil
afmelden.
Via de knop Datum selecteren kunt u de
opvangdagen selecteren die u wil afmelden.
Nadat u alles heeft ingevuld, kunt u de afmelding
bevestigen door op de knop Afmelding doorgeven te
klikken.

In het rooster van uw kind(eren) worden de
afgemelde dagen in het rood weergegeven.
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Een ingepland blok afmelden
Wanneer uw kind meerdere
planningsblokken op een dag heeft kunt u
ook een specifieke blok afmelden. Denk hier
bijvoorbeeld aan de voorschoolse en
naschoolse opvang.
U kunt een enkele ingeplande planningsregel
afmelden door op het betreffende blokje in
de kalender te klikken.
Nadat u op een specifieke planningsregel
hebt geklikt krijgt u het volgende venster te
zien:

Klik op de knop Afmelden om de afmelding door
te geven.

Roostervrije dag aanvragen met inzet van beschikbaar tegoed
Wanneer u opvang wilt aanvragen voor een roostervrije dag (margedag), door het automatisch
inzetten van beschikbaar tegoed, dan kunt u dat doen via de pagina Planning.

Klik op het groene vlak van de roostervrije
dag (margedag). En daarna op Extra
opvang opvragen.

Vervolgens kunt u selecteren voor welk
pakket u opvang aanvraagt (zie voorbeeld)
en u geeft aan welk extra uren product u
wilt selecteren (zie voorbeeld).

Klik ten slotte op Plaatsen.
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Feest- en studiedagen
Onderaan de pagina Planning ziet u een overzicht van de feest- en studiedagen van uw locatie:

Tegoeden
U heeft ook de mogelijkheid om u tegoed aan opvanguren in de app
te zien. Op de pagina Tegoeden ziet u per kind het beschikbare
tegoed voor het huidige jaar.
Ook ziet u hoeveel tegoed er is toegekend voor het huidige jaar en
welk tegoed al is verbruikt.

Smoelenboek
Op de pagina Smoelenboek ziet u per kind welke medewerkers er in
de groep werken.
Deze pagina wordt de komende weken bijgewerkt.
Het is dus mogelijk dat er nog geen of niet alle medewerkers te zien zijn.

versie 05/2022

13

7. Docs & Financieel
Onder de menuknop Docs & Financieel vindt u de menu-items:
Facturen, Documenten, Contracten, Jaaropgaven en
Kindvolgformulieren.

Facturen
U kunt in de app eenvoudig al uw facturen van 2Samen bekijken. U
kunt een factuur bekijken of downloaden via de knoppen Bekijken en
Downloaden.

Documenten
Op de pagina Documenten treft u een overzicht van de documenten
van 2Samen en uw locatie.

Door op de naam van het document te klikken,
opent u het document:

Vervolgens ziet u links boven het aantal
pagina’s. U kunt met de min en de plus in- en
uitzoomen. Met het ronde pijltje draait het scherm.
En rechts kunt u het document Downloden, Printen
en bij de optieknop (drie puntjes) staan nog meer
Acties.
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Contracten
Via de app kunt u eenvoudig nieuwe contracten ondertekenen en oude
contracten bekijken en downloaden. Alle contracten die u van 2Samen
ontvangen heeft staan op de pagina Contracten.
Op deze pagina ziet u alle nieuwe en bestaande
contracten.
Via de knoppen Bekijken, Ondertekenen en Downloaden
kunt u de gewenste actie uitvoeren.

Digitaal ondertekenen
Door op de knop Ondertekenen te klikken komt u bij
het volgende formulier:
In het vak met de horizontale streep kunt u uw
handtekening plaatsen.
U kunt dit helemaal digitaal doen met de muis vanaf
uw laptop/PC of met uw vinger wanneer u een tablet
of smartphone gebruikt.
Via de knop Opnieuw kunt het veld leegmaken om de
handtekening opnieuw te plaatsen. Wanneer u
tevreden bent met de handtekening dient u nog
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en
de automatisch incasso. Dit kunt u doen door de
selectievakjes aan te vinken.
Vervolgens vult u de Naam en het IBANrekeningnummer van de rekeninghouder in en dan
kunt u het contract ondertekenen door op de knop
Ondertekenen te klikken.
Let op:
Zodra u op de knop ondertekenen klikt, is het contract ondertekend en
wordt het automatisch verstuurd naar de administratie van 2Samen.
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Jaaropgaven
Op de pagina Jaaropgaven heeft u het overzicht van de jaaropgaven
van uw kind(eren). U kunt de jaaropgave Bekijken of Downloaden via
de volgende knoppen rechts.

Kindvolgformulieren
Bij Kindvolgformulieren (Observaties) kunt u de afgeronde observatieformulieren teruglezen.
Wij volgen de ontwikkeling van uw kind het hele jaar door. Rond de verjaardag van uw kind
vullen we een observatieformulier in en nodigen wij u uit dit met ons te bespreken in een
10-minutengesprek. Afgeronde observatieformulieren publiceren wij na het gesprek.

8. Kinderen
Onder de menuknop Kinderen vindt u uw kind(eren).
Door op de foto/naam van één van uw kinderen te klikken komt u bij de
basisgegevens van het kind.
Op deze pagina kunt u enkele gegevens bijwerken. Klik hiervoor op de
knop Gegevens bijwerken

Vervolgens komt u bij het volgende
formulier:

Nadat u hier de gegevens hebt
aangepast kunt u de wijzigingen
doorvoeren door op de knop Opslaan
te klikken. De gegevens worden
bijgewerkt.
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Nieuw kind inschrijven
Via de app is het ook mogelijk om een nieuw kind in te schrijven.
Hiervoor hoeft u niet het volledige inschrijfformulier in te vullen via de
website. Via de menuknop Kinderen kunt u bij het menu-item
+ Kind inschrijven het inschrijfformulier openen.
Nadat alle gegevens zijn ingevuld kunt u onderaan via de knop
Aanvragen het formulier versturen.
Het formulier wordt automatisch verstuurd naar onze afdeling
Klantadvies.

9. Profiel
In de app kunt u eenvoudig wijzigingen doorgeven inzake uw
persoonlijke gegevens zoals uw telefoonnummer of adres. Zo blijft
2Samen altijd op de hoogte van uw gegevens. U kunt uw
gegevens bekijken en wijzigen via de pagina Mijn profiel.
Wanneer u rechtsboven naast het belletje op uw naam (of foto)
klikt, verschijnen de overige menu-items. Door op Mijn profiel te
klikken, komt u bij het overzicht van uw gegevens.

Profiel bewerken
Om u profiel te bij te werken, dient u eerst op de knop Profiel bijwerken te klikken.

U bent nu op de pagina waar u uw gegevens kunt aanpassen. Nadat u alles heeft bijgewerkt,
kunt u de wijzigingen opslaan door onderaan op de knop Opslaan te klikken. De wijzigingen zijn
doorgevoerd.

Wachtwoord wijzigen
Via hetzelfde formulier kunt ook uw inlog wachtwoord
wijzigen. Dit doet u door naar beneden te scrollen en
op de knop Wachtwoord wijzigen te klikken.
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10. Uitloggen
Wanneer u wilt uitloggen uit de app of het ouderportaal, dient u
op de optie Uitloggen te klikken zoals hiernaast is weergegeven.
U verlaat de app of het ouderportaal.

11. Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben over het ouderportaal/de app van Jaamo, dan kunt u contact
opnemen met de medewerkers van onze afdeling Klantadvies. Zij helpen u graag!
U kunt de afdeling bereiken via telefoonnummer: 070-338 55 00 (optie 1) of via e-mail:
planning@2samen.nl.
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