Gastouderland heeft een app ontwikkeld voor gastouders en ouders.
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Je hebt één centrale plek voor alle communicatie en administratie die je altijd
bij de hand hebt én kunt onbeperkt families en familieleden aanmaken.
Je kunt de gegevens van jezelf en de families zelf handig inrichten middels
een ingenieus en simpel systeem.
De app is makkelijk, overzichtelijk en intuïtief in het gebruik.
Geen overbodige en moeilijke poespas, maar alleen dat wat je echt nodig
hebt.
Alle gegevens worden veilig in de cloud opgeslagen en niet op je telefoon of
ipad. Dus zelfs wanneer je telefoon of ipad kapot gaat of gestolen wordt, blijft
je data bewaard.
Je kunt ook via de website van de gastouderapp inloggen. Wel zo makkelijk
om een uitgebreid verslag te typen.
De ouders kunnen gedurende de dag op de hoogte gehouden worden door
middel van
notificaties (instelbaar).
Je kunt de opvangdagen laten synchroniseren met je telefoonagenda. Zo heb
je de planning altijd op orde.
Je kunt heel snel en makkelijk veelvoorkomende zaken zoals activiteiten,
drinken, eten enzovoorts melden.
Je kunt foto’s sturen naar de ouders gedurende de opvangdag.
De opvangberichten en foto’s worden overzichtelijk per opvangdag bewaard
zodat dit later chronologisch kan worden teruggekeken.
Je kunt volledig automatisch van elk kind een fotoboekje downloaden. Zelfs
met alle info van de dagen als je dat wilt.

Zo kunnen de ouders en de kinderen later terugkijken hoe leuk de tijd bij jou is
geweest.
De kosten van de app zijn € 4,00 per maand en voor de ouders is de app gratis!
Wil jij gebruik maken van dit aanbod? Stuur dan een mail naar
nederland@gastouderland.nl. Wij maken dan een account voor je aan en dan kun je
aan de slag! Wil je meer informatie over de app? Bel dan 0345- 548 247.

