Ouderportaal ParnasSys
Enkele jaren geleden zijn wij op basisschool de Ark gestart met ParnasSys, een digitaal administratieen leerlingvolgsysteem waarmee en waarin wij alle informatie over uw kind registreren. Sinds enige tijd
kunnen ook ouder(s)/verzorger(s), via het ParnasSys ouderportaal, een groot gedeelte van deze
informatie inzien. U kunt hierbij denken aan algemene gegevens, toets gegevens, namen van
klasgenootjes, berichten uit de groep enz. Op deze manier zijn ouders en verzorgers altijd snel op de
hoogte van vorderingen van uw kind en ontwikkelingen op school. Omdat wij als team van basisschool
de Ark openheid naar ouders en verzorgers erg belangrijk vinden en u graag op de hoogte houden
omtrent ontwikkelingen van uw kind, hebben wij ervoor gekozen het ouderportaal voor u open te stellen.
Verderop kunt u meer informatie lezen over de informatie die op het ouderportaal voor u zichtbaar zal
zijn. Wij hopen dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie tussen u
als ouder(s)/verzorger(s) en ons als school.
Als school kunnen wij de diverse onderdelen en lay-out van de modules niet instellen, dit gebeurt door
ParnasSys. Mocht u nog suggesties hebben om de werking van het ouderportaal te verbeteren dan
kunt u een mail sturen naar mvkuppeveld@skipov.nl Wij spelen uw opmerkingen door naar ParnasSys.
ParnasSys beslist dan (indien technisch mogelijk en bij voldoende belangstelling vanuit de overige
scholen in Nederland) of zij een module aanpassen.

Gescheiden ouders
Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders middels een eigen
inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun
verschillende (e-mail) adressen aan de school kenbaar maken en niet uit de rechterlijke macht zijn
ontzet.

Inlogprocedure
Een knop met hyperlink naar het ouderportaal vindt u op de nieuwspagina van onze schoolwebsite.
Vanuit de school ontvangt u binnenkort op het door u opgegeven e-mail adres een inlogcode
(gebruikersnaam) en wachtwoord om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen inzien. 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.
Op de achterzijde van deze brief staat een korte uitleg over de tabbladen van het ouderportaal. Mocht
het inloggen of het inzien van de gegevens problemen opleveren dan kunt u te allen tijde via de mail
contact opnemen of even binnenlopen bij juf Mariska (IB-kantoor).
Met vriendelijke groet,
Team basisschool De Ark

De Dintel 2
5463 NR Veghel
T (0413) 319 680
E ark@skipov.nl
I www.arkskipov.nl

Uitleg/inhoud tabbladen ouderportaal
Start:
De startpagina met nieuws en een foto van uw kind(eren).
Wanneer u 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 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).
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. Wij krijgen de door u aangebrachte wijzigingen via de mail binnen
en zullen de gegevens aanpassen.

Wanneer u 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 kopje “mijn account”) uw wachtwoord te wijzigen.



Facturen: de mogelijkheid bestaat om hier (in de toekomst) 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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