Handleiding ouderportaal ParnasSys

Inleiding:
Dit schooljaar bieden we ouders weer de mogelijkheid om gebruik te maken van het ouderportaal
van ParnasSys. Het ouderportaal is een online applicatie die geschikt is voor verschillende apparaten
zoals de laptop, tablet en smartphone. U kunt hier in een beveiligde omgeving inloggen om de
gegevens van uw kind te bekijken. Hierdoor krijgt u toegang krijgt tot actuele informatie over de klas
van uw kind en kunt u snel beschikken over mededelingen, nieuwsberichten en activiteiten. Samen
met Parro hopen we u zo goed te kunnen informeren.
De zichtbare gegevens in het Ouderportaal worden geselecteerd door de school en komen
rechtstreeks uit het Leerlingvolgsysteem ParnasSys. U vindt hieronder een uitgebreide handleiding.
Mocht u nog vragen hebben, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de school.

Activering ouderportaal
Ouders/verzorgers krijgen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de
gegevens van hun eigen zoon/dochter. Deze inloggegevens worden door de school verstuurd naar
uw emailadres.
Bijvoorbeeld:
Gebruikersnaam: test_test45242341
Wachtwoord: rlOcFFmsImMrZAXS
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u later zelf aanpassen bij uw profiel.
De link voor het ouderportaal (https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen)
krijgt u via dezelfde email van ParnasSys.
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Dashboard
Na het inloggen, komt u op de startpagina van het ouderportaal, het dashboard.
Hier worden Updates, Nieuws en de Activiteiten (kalender) getoond.
Door op een van de knoppen in het menu links te klikken, worden alleen die gegevens getoond.
naam

Leerling
In het menu, bovenin het dashboard, wordt de naam van uw kind getoond. Hierna kunt u informatie
vinden over de Groep van uw kind en de betrokken medewerkers. Bij de medewerkers vindt u ook
het e-mailadres waarop u ze kunt bereiken, door te klikken op de naam. Bij Naam vindt u de
gegevens over uw zoon/dochter. In de toekomst kunnen meerdere tabbladen getoond worden.
Uiteraard ontvangt u hier t.z.t. dan meer informatie over.
naam

Naam
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Leerling
Mocht blijken dat er bij Personalia verkeerde gegevens in het systeem staan,
dan kunt u door middel van deze knop uw wijzigingen doorgeven. Dit wordt
vervolgens verwerkt door onze collega’s van de leerlingadministratie. Indien het
om een adreswijziging gaat, moet deze ook doorgegeven zijn aan de gemeente.
Naam
Naam

Mocht u bij Medisch gegevens toe willen voegen aan het dashboard van uw zoon/dochter,
dan kunt u hiervoor mailen met de leerkracht. Het e-mailadres kunt u vinden onder de knop
Groepen. De leerkracht zal de gegevens vervolgens doorsturen naar onze leerlingadministratie.

Aangezien de administratie de gegevens moet controleren en verwerken, kan het even
duren voordat de wijziging zichtbaar is. Mocht blijken dat dit na een paar weken nog niet
gebeurd is, verzoeken wij u telefonische contact op te nemen met de leerlingadministratie
040-2902345.
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Account
naam

In het menu, rechts bovenin het dashboard, wordt uw account getoond. Hier kunt u
informatie vinden over:
Profiel
Hier staan de gegevens van de (ingelogde) verzorger, informatie over het gezin,
accountgegevens en huisartsgegevens. Aangezien elke verzorger zijn eigen account heeft,
kunnen verzorgers elkaars gegevens niet inzien.
Hier kunt u de toegewezen gebruikersnaam en het wachtwoord wijzigen. Ook kunt u
wijzigingen doorgeven in de gegevens of de gegevens van de huisarts van het kind, middels
het knopje.
NIEUW: Parro
Hier kunt u nu ook een koppeling maken met Parro.
Gebruikt u daarvoor de groene knop en uw eigen inloggegevens van Parro

Facturen
Hier worden de facturen weergegeven. Dit schooljaar zult u o.a. een factuur ontvangen voor
de schoolreis en de (vrijwillige) ouderbijdrage. Hierbij wordt de hoogte van de factuur, het
onderwerp en datum getoond. Door op de factuur te klikken worden status, de
betalingstermijn en eventueel een opmerking zichtbaar.
School
Hier vindt u de gegevens van de school (adres, e-mailadres, link), bestuur en de verschillende
vestigingen. Hier worden ook de e-mailgegevens van alle medewerkers getoond.
Uitloggen
Om de sessie van het ouderportaal af te sluiten dient u uit te loggen. De volgende
keer dient u opnieuw in te loggen. Vanwege veiligheid en privacy raden wij aan om
de optie ‘uitloggen’ te gebruiken in plaats van het tabblad/de browser te sluiten
door middel van het kruisje in de rechterbovenhoek.
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