Beste ouders en verzorgers,
Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het gebruik van het ouderportaal in ParnasSys en Parro en
onze website

Ouderportaal ParnasSys
Op onze school werken wij met ParnasSys, een digitaal administratie- en leerlingvolgsysteem waarmee en waarin
wij alle informatie over uw kind registreren. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via het ParnasSys ouderportaal een groot
gedeelte van deze informatie inzien. U kunt hierbij denken aan algemene gegevens, toets gegevens, namen van
klasgenootjes, enz. Op deze manier zijn ouders en verzorgers altijd snel op de hoogte van vorderingen van uw kind
en ontwikkelingen op school. Verderop kunt u meer informatie lezen over de informatie die op het ouderportaal voor
u zichtbaar zal zijn. Het ouderportaal is een beveiligde omgeving. Wij vragen u om in het ouderportaal te
controleren of wij de juiste gegevens hebben opgenomen in onze leerlingenadministratie.

Inlogprocedure
Vanuit de school ontvangt u binnenkort op het door u opgegeven e-mailadres een gebruikersnaam en wachtwoord
om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen inzien. Mogelijk komt dit bericht in de map “ongewenste e-mail”, voeg
het adres meteen toe aan de ‘veilige lijst’ . Stelt u ons op de hoogte wanneer uw mailadres intussen veranderd is
dan passen wij het aan.
U kunt met de ontvangen gegevens inloggen. Aangezien het automatisch verstrekte wachtwoord een wirwar van
cijfers en getallen is, verzoeken wij u om dit wachtwoord te wijzigen en het nieuwe wachtwoord goed te onthouden.
Het wijzigen doet u op de volgende wijze:

Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via “Account”
een eigen wachtwoord worden ingesteld. Door te klikken op de knop
“Wachtwoord veranderen” kunt u een eigen wachtwoord invoeren.
Na het wijzigen van het wachtwoord is het verstandig om eerst een keer uit te loggen en als u nog meer gegevens
wilt bekijken opnieuw in te loggen met de gebruikersnaam en uw nieuwe wachtwoord.
Na gebruik van het ouderportaal is het van belang dat u altijd uitlogt (anders kunt u op een gegeven moment niet
meer inloggen).
Verderop in deze brief vindt u een uitleg over het gebruik van het ouderportaal. Mocht het inloggen of het inzien van
de gegevens problemen opleveren dan kunt u ten alle tijde via de mail contact opnemen met de administratie of
even binnenlopen.

Parro
Parro app
Parro is een app die gebruikt wordt voor de communicatie met ouders. Middels Parro kunnen we ouders makkelijk
op de hoogte houden van aankondigingen, mededelingen en agenda-items en voor de laatste nieuwtjes. U
ontvangt ze direct op uw telefoon en/of tablet (of desgewenst op computer).
We kunnen ook heel eenvoudig foto's met u delen, zodat u kunt meegenieten van de activiteiten van uw
kind(eren). Met Parro hebben we als school een plek in handen om met u (privé) en met alle andere ouders te
communiceren (volgens de regels van de AVG)
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com
Hoe installeert u Parro?
Zoek 'Parro' op in de Apple Store of Google Play Store op de telefoon en/of tablet.
Voor computer of Windows Phone gaat u naar htttps://talk.parro.com
De inlogcode voor Parro ontvangt u zodra uw kind 4 jaar is en officieel gestart is bij ons op school.
Log in als ouder en volg de stappen. U merkt vanzelf wanneer u de toegangscode nodig heeft.
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Website
Op onze website vindt u algemene informatie over de school en documenten (zoals het vakantierooster of
verlofformulier).

Met vriendelijke groet,

Team basisschool de Ark

Uitleg/inhoud tabbladen ouderportaal
Start:
De startpagina met nieuws en een foto van uw kind(eren).

links op de pagina op de naam van uw kind klikt, volgen er 4 keuze-opties:
Rapport: hier kunt u het rapport van uw kind bekijken.
Toetsen: hier kunt u de toets gegevens (niveau / cijfer) van de Cito-toetsen en de methodetoetsen

Wanneer u

•
•

bekijken. Wanneer u op de betreffende toets klikt krijgt u te zien hoe uw kind op de verschillende
onderdelen van toets heeft gescoord.

•
•
•

Groep: hier ziet u de foto’s, namen en geboortedata van de klasgenootjes van uw kind(eren).
Absentie: hier kunt u zien wanneer uw kind afwezig is geweest (verlof, ziek)
Over “naam van uw kind”: hier ziet u persoonlijke gegevens van uw kind zoals voornaam,
geboortedata, nationaliteit, door u verstrekte medische gegevens enz. Wanneer er sprake is van
verkeerde gegevens, hebt u de mogelijkheid deze aan te passen. Door op de afbeelding van een
“potloodje” te klikken komt u in een scherm waarin u veranderingen kunt aanbrengen en naar ons kunt
verzenden. De wijzigingen ziet u niet direct op uw scherm. Wij krijgen de door u aangebrachte
wijzigingen via de mail binnen en zullen de gegevens aanpassen.

rechts op de pagina op de afbeelding van een poppetje klikt volgen ook daar 4 keuze opties:
Profiel: ook hier zijn een aantal persoonlijke gegevens te zien en hebt u de mogelijkheid (onder het

Wanneer u

•

kopje “mijn account”) uw wachtwoord te wijzigen.

•

Facturen: de mogelijkheid bestaat om hier facturen voor onder andere ouder- of schoolreisbijdrage aan
te koppelen.

•

School: hier ziet u de adresgegevens van school, een link naar de website van school en de
mailadressen van de medewerkers van school.

•

Uitloggen: met een druk op deze knop verlaat u de pagina.
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