Het ouderportaal van Parnassys biedt de volgende
mogelijkheden voor ouders/verzorgers als het gaat om
informatieverstrekking over hun kind (eren).
Leerling
Na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal van uw eigen kind (eren). In het menu
van het portaal worden de namen van de kinderen in het gezin getoond. Per kind wordt een aantal
standaard menu-items getoond met informatie uit ParnasSys. Daarnaast zijn hier, de door de school
geactiveerde modules welke het ouderportaal biedt, zichtbaar voor de ouders.
De leerlingkaart en personalia van de leerling(en) zijn altijd zichtbaar voor ouders. Het gaat hier om de
persoonlijke gegevens van de leerling en het gezin (de stamkaart).
U kunt via de knop ‘corrigeren’ wijzigingen doorgeven. Deze wijziging komt per mail binnen op de
betreffende school. Alleen school kan de wijziging daadwerkelijk doorvoeren in ParnasSys. Een
wijziging kan bijvoorbeeld een adres of telefoonnummer zijn.


Medisch: hierin staat vermeld of uw kind medicatie gebruikt, allergieën heeft, welke inentingen
uw kind heeft gehad, slaap- en rusttijden en of er gegevens bekend zijn van overige
zorginstanties. U heeft in deze module de mogelijkheid om de gegevens te corrigeren en of
wijzigen.



Groep: hier worden gegevens weergegeven van alle kinderen uit de groep waar het kind zelf in
zit. Een foto van ieder kind is zichtbaar, de naam en de geboortedatum
Rooster: ouders zien het weekrooster van de groep waar hun kind in zit. De vakgebieden en
lestijden worden vermeld.





Absentie: in dit onderdeel wordt het verzuim van het kind zichtbaar gemaakt voor ouders. Er
zijn verschillende pictogrammen die aangeven of het gaat om ziek, te laat, absent. De reden
van het verzuim wordt aangegeven evenals geoorloofd / niet geoorloofd.



Toetsen: de CITO toetsen zijn zichtbaar voor ouders. De laatst gemaakte toets verschijnt op het
scherm, maar u kunt ook terug kijken in het verleden en het gewenste schooljaar aan klikken
voor meer gegevens.
Let op: tijdens de invoering van de Cito toetsen wordt het ouderportaal tijdelijk voor u als ouder
geblokkeerd.



Methodetoetsen: de toetsen welke bij de methodes horen en afgenomen worden zijn hier
zichtbaar. De recente toetsen zijn zichtbaar, maar u kunt ook terug kijken in het verleden en
het gewenste schooljaar aanklikken voor meer gegevens. Op deze pagina wordt een beknopte
weergave gegeven over de betekenis van de toetsgegevens.



Notities: op stichtingsniveau is afgesproken de volgende notities zichtbaar te maken in het
ouderportaal:
- Oudergesprekken
- Rapportgesprekken
- Diagnose medische handelingen
- Medicijn verstrekking
- Doublures
- Ontwikkelingsperspectief
Tijdens de voorbereiding van rapportgesprekken worden deze categorieën tijdelijk afgesloten.
De categorie zal voorafgaand aan het gesprek weer opengezet worden, zodat u voorbereid naar
het gesprek kunt gaan.



Locatie: hier worden de contactgegevens van de school en het bestuur getoond.



Medewerkers; op deze pagina zijn de contactgegevens van actieve medewerkers zichtbaar. Het
gaat hier om de NAW gegevens van de medewerkers. De weergave van de adressen en
telefoonnummers van de medewerkers is in te stellen door de

