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De Hagenpoort Nieuwsbrief 7 2019-2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Ma 7-10-2019 16:18
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Deze 2e nieuwsbrief van deze week gaat over uw account voor de parro-app en uw account voor
het ouderportal van Parnassys (leerlingenadministratie- en leerlingvolgsysteem).
De parro-app van Parnassys gaan de groepsleerkrachten zeer binnenkort gebruiken om u korte
berichtjes te sturen over wat leuk en leerzaam is in de groep, over groepsactiviteiten, voor het
vragen van medewerking en om u uit te nodigen om via de app in te schrijven voor de
ontwikkelgesprekken (voorheen contactavonden) over uw kind.
Via het ouderportal kunt u binnenkort gegevens, rapporten en toets-resultaten van uw kind(eren)
inzien.

Meer informatie
Meer informatie  kunt u lezen in onze schoolgids (zie website 'ouders-schooldocumenten') op de
pagina’s 26 en 27 onder ‘Informatie-uitwisseling op groepsniveau’ en ‘informatie-uitwisseling over
uw kind’. Wij hebben met ouders, team en MR geïnvesteerd in deze nieuwe opzet. Wij stellen het
daarom zeer op prijs dat u zich via deze pagina’s informeert.

De parro-app

Er zijn op onze school ouders die de parro-app al eerder hebben gebruikt en ouders die dat nog
niet hebben gedaan:

Als u nog niet eerder een Parro-account hebt aangemaakt:

U ontvangt per mail een uitnodiging voor Parro met een koppelcode.
U download de Parro-app via de App store of Play store.
U maakt een nieuw account aan met deze koppelcode.
Bij meerdere kinderen kunt u de koppelcode toevoegen aan het account, dus u maakt niet
per kind een account.

Als u wel ooit al een Parro-account hebt aangemaakt:

 U wordt automatisch aan de huidige groep gekoppeld van uw kind waar u destijds ook aan
gekoppeld was.
 U ontvangt geen uitnodigingsmail met koppelcode voor dit kind (mogelijk wel van
uw andere kind(eren).
 Weet u uw wachtwoord niet meer? Gebruik dan de wachtwoord vergeten functionaliteit.
 Weet u uw gebruikersnaam niet meer (is altijd een e-mailadres), wacht dan tot u een e-mail
ontvangt van de eerste mededeling. Dan kunt u op dit e-mailadres een nieuw wachtwoord
aanvragen. 
Bij meerdere kinderen kunt u de koppelcode toevoegen aan het account, dus u maakt niet
per kind een account.

Tip: Parro werkt het beste als beide ouders een account maken. Op die manier ontstaat er geen
verwarring met ongelezen meldingen.

Het ouderportal
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 U heeft kortgeleden via uw kind een enveloppe gehad met de vraag om de gegevens op de
leerlingkaart van uw kind(eren) te checken. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, wilt u dit dan
alsnog doen. Alleen als er correcties zijn dan ontvangen we de afdruk van de leerlingkaart met uw
correcties graag terug, zodat we ze kunnen verwerken

In de week van maandag 14 oktober ontvangt u een gebruikersnaam voor het Ouderportal
en de uitnodiging om een wachtwoord aan te maken.
Heeft u dat gedaan, dan kunt u vanaf de eerste keer dat u inlogt gegevens over uw
(kind)eren inzien zoals de algemene gegevens, toetsen en rapporten over de afgelopen
schooljaren en toets-gegevens van dit schooljaar.

Omgaan met de gegevens uit het ouderportal

Wij adviseren u om, zeker met uw oudere kinderen, te bespreken dat u binnenkort inzage
krijgt en hoe u daarmee om wilt gaan. Kinderen moeten er soms erg aan wennen dat hun
ouders deze gegevens kunnen inzien en ervaren dit ook niet altijd als even prettig. Ook
hierover leest u meer in onze schoolgids op pag. 27 onder ‘Ouderplatform Parnassys en
inzicht in de resultaten van toetsen’.
 
Gedurende de twee periodes van elk schooljaar dat we resultaten van Cito-toetsen invoeren
in Parnassys (jan./febr. & juni) , sluiten we de toegang tot de toets-resultaten in het
ouderportal tijdelijk. De reden hiervoor is dat een aantal toetsen uit meerdere onderdelen
bestaat waarvan de resultaten na elkaar ingevoerd worden; u zou daardoor mogelijk een
verkeerde indruk kunnen krijgen hoe het met uw kind gaat.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort

PS de laatste 4 nieuwsbrieven kunt u terugleen op de website; zie 'ouders-schooldocumenten'. 
 

 

Deze e-mail is verstuurd vanuit ParnasSys namens 'obs De Hagenpoort' door 'Paschal Vliegen'.
Wilt u uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de school door te reageren op
deze e-mail, of door te mailen naar: p.vliegen@dehagenpoort.nl .
Als u deze e-mail als ongewenst ervaart en geen e-mails van deze school meer wilt ontvangen,
kunt u zich via deze pagina afmelden. U ontvangt dan geen e-mails meer van deze school.
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