Hoe maakt u een Tijdlijnboekje van de belevenissen
van uw kind bij Quadrant Kindercentra?
Log in, via de browser Google Chrome, op uw PC of laptop op uw
Mijn Quadrant ouderportaal via onze homepage, klik op de groene
knop rechtsboven ‘Mijn Quadrant’. Hier kunt u ook uw wachtwoord
opvragen als u die niet meer weet.
In uw ouderportaal klikt u links op de optie Foto’s.
Klik vervolgens op de tab Tijdlijnboekje. U kiest de tab van het
kind waar u een boekje voor wilt maken (als u meer dan één kind
heeft). U kunt vervolgens een boekje maken van alle activiteiten
waar foto’s bij geplaatst zijn. Selecteer een voorpaginafoto en schrijf eventueel een onderschrift
naar keuze op de voorpagina in het tekstvak onderschrift. Voor de voorpaginafoto kunt u alleen
een foto kiezen die rechtop gemaakt is.
Selecteer vervolgens de periode waar u een tijdlijnboekje van wil maken.
Selecteer de gebeurtenissen die u wil toevoegen en selecteer bij de optie selecteer foto’s welke
foto’s er toegevoegd mogen worden aan u tijdlijnboekje.
Klik onderaan de pagina vervolgens op tijdlijnboekje creëren. U kunt het boekje gelijk uitprinten.
Het is echter aan te raden om het PDF eerst op te slaan op uw PC.
Wij raden u aan om regelmatig een boekje te maken. Foto’s zijn niet onbeperkt beschikbaar via
de site. Eens per jaar worden alle foto’s van de server verwijderd.

Advies Instellingen printer bij afdrukken

Om de tekst in onderstaande tekstballonnetjes afgedrukt krijgen, zet u Opmerkingen & Formulieren op de
instelling: “Document en stempels”. Zie hierboven.

Foto’s downloaden
Als u geen boekje wilt maken, kunt u ook de foto’s per foto downloaden via de tab Fotoalbum. Ga
naar de gewenste foto en klik daar rechtsboven op het (download) pijltje. Het is niet mogelijk om
alle foto’s gezamenlijk te selecteren.

Vragen?
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze
afdeling klantenservice & communicatie of via info@quadrantkindercentra.nl.

