Ouderportaal
In het ouderportaal stelt de school informatie beschikbaar voor ouders. U kunt er de
individuele gegevens van uw eigen kind zien, zoals toets resultaten en medische
gegevens, maar ook groepsoverzichten en notities van oudergesprekken.
Het bestuur van de PCOU, waar de Oase onder valt, heeft besloten dat elke school
een dergelijk systeem moet gaan gebruiken. De Oase gebruikt het
leerlingvolgsysteem Parnassys, waaraan het ouderportaal gekoppeld is.

Klik op onderstaande link om in te loggen in het ouderportaal:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen

Het ouderportaal is een aanvulling op en geen vervanging van persoonlijk contact!
Het portaal heeft verschillende functies
 Groepsoverzichten (adressen van de leerlingen)
 Medische gegevens
 Toetsresultaten (methode en cito)
 Gespreksnotities lezen en hierop reageren
 Rapporten inzien
 Plannen oudergesprekken
 Individuele handelingsplannen
 Medewerkers (namen en e-mailadressen)
Vanaf 15 februari 2017 gaat het ouderportaal voor een deel open.
-

Gespreksnotities (vanaf de rapportgesprekken)
Cito
Rapport*
Groepsoverzichten,
Medisch
Medewerkers

In augustus 2017 worden de individuele handelingsplannen (indien van toepassing)
zichtbaar. En later in het schooljaar 2017-2018 kunnen ook de methode gebonden
toetsen worden ingezien.
*De rapporten voor de kleuters zijn niet zichtbaar. Ouders met een kleuter zijn op de
informatieavond van KIJK! Op 1 februari hierover geïnformeerd.

Wat vragen wij van u?
Zoals u heeft kunnen lezen is er een onderdeel ‘medisch’. Hier kunt u de medische
gegevens van uw kind bijwerken. Wij zouden het heel fijn vinden als u er de tijd voor
neemt om dit stukje van het ouderportaal in te vullen. Daarnaast kunt u, net zoals dat
nu al mogelijk is, ook adresgegevens bijwerken.
Na ieder gesprek wat u op school heeft met de leerkracht kunt u na enkele dagen
een gespreksnotitie lezen. Hierop kunt u ook reageren.
Wij willen u vragen om niet na het zien van iedere toets score contact op te nemen
met de leerkracht. Zoals u waarschijnlijk zult begrijpen is het niet haalbaar voor
leerkrachten om met alle ouders contact te hebben na iedere toets uitslag.
Aansluitend aan de Cito toetsen krijgen de kinderen altijd een rapport mee en
worden voor alle ouders 10-minuten gesprekken ingepland.

Wat ziet u verder nog in het ouderportaal:
-

Nieuws
Activiteiten
Updates

Deze toepassingen gaan wij voorlopig nog niet gebruiken. Mochten wij overgaan tot
het aanzetten van deze modules, dan wordt u weer geïnformeerd.

Inloggen:
Inloggen gaat met uw eigen inloggegevens, zoals ze al gebruikt worden voor het
inloggen rondom de gespreksplanning.
Na inloggen komt u op de homepage. Hier ziet u de naam/namen van uw kind(eren)
waar u op kunt klikken om toegang te krijgen tot de bovengenoemde functies.

Website:
Op onze website vindt u onder het kopje ‘contact’ een link naar het ouderportaal,
zodat u eenvoudig en snel kunt inloggen.

App
Sommige ouders maken de begrijpelijke ‘fout’ dat zij de ParnasSys-app uit de
appstore downloaden en daarop proberen in te loggen. Dit is echter een app voor
medewerkers van scholen. Deze biedt vooralsnog geen toegang tot het
ouderportaal. Inmiddels heeft ParnasSys aangegeven dat de app in de toekomst
ook voor ouders geschikt gemaakt zal worden.

Oudercommunicatiesystemen:
Wie vindt het leuk en interessant om zich met andere ouders te verdiepen in een
goed communicatiesysteem voor de school? Denk bijvoorbeeld aan Schoudercom,
Social Schools of Parro.
Aanmelden kan door een mail te sturen aan Wim: directie@basisschooldeoase.nl

