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Inleiding

Het Ouderportaal is een online applicatie waarop verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun
kinderen te bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals absenties,
toetsresultaten en notities. Deze inf ormatie komt rechtstreeks uit Parnassys.
De applicatie is een op zichzelf staande module, die school af neemt naast de licentie voor
Parnassys.
In dit document bespreken we welke instellingen van belang zijn, hoe de ouders toegang tot het
portaal krijgen en welke mogelijkheden zij hier hebben.
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Verzorgers toegang verlenen tot Ouderportaal

Verzorgers krijgen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de gegevens van
hun eigen kinderen. Dit zijn dezelf de gegevens die u gebruikt als Parro.
Het Ouderportaal is te bereiken via: https://ouders.parnassys.net.
Bericht naar nieuwe ouders/verzorgers
Het bericht dat ouders/verzorgers ontvangen, ziet er als volgt uit:
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Ouderportaal

3.1 Inloggen
De locatie van het Ouderportaal is https://ouders.parnassys.net. Verzorgers kunnen inloggen met het
e-mailadres en wachtwoord die ze hebben ingevoerd bij het instellen van hun account.

3.2 Dashboard
Na het inloggen komt de verzorger op de startpagina van het Ouderportaal, het dashboard. Hier
worden updates, absenties, notities, nieuws en activiteiten getoond. Als er een af beelding door de
school is toegevoegd, is deze hier ook zichtbaar. Anders wordt er een standaard-af beelding getoond.

Door op een van de knoppen in het menu links te klikken, worden alleen die gegevens getoond.
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3.3 Leerling
In het menu, bovenin het scherm van het portaal, worden de namen van de kinderen in het gezin
getoond.

Per kind worden de volgende gegevens getoond:

Toetsen
Landelijke toetsen (niet-methodetoetsen) en methodetoetsen worden getoond. In het menu links kan
voor een specif ieke toets worden gekozen door erop te klikken. D oor op een toets te klikken, wordt het
resultaat van de toets getoond.

Absenties
De absenties, inclusief reden, datum, en geoorloofd/ongeoorloofd worden getoond.
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Over [naam leerling]
Onder het kopje Personalia worden de personalia, noodnummers, groepsgegevens en de
schoolaanmelding getoond. Wijzigingen met betrekking tot de personalia of noodnummers kunnen via
deze pagina doorgegeven worden.
Onder het kopje Medisch worden de huisartsgegevens, medicijnen, beperkingen, allergie-inf ormatie
en overige medische inf ormatie getoond. Voor alle velden kunnen wijzigingen worden doorgegeven
aan de school.

Op de bovenstaande pagina’s, met uitzondering van de onderdelen Groep en Over leerling, staat
onderaan een knop waarmee een verzorger naar een vorig schooljaar kan omschakelen (mits er over
deze leerling gegevens bekend zijn in dat schooljaar en deze onderdelen via beheer zijn opengezet).
3.4 Account
Dit gedeelte van het Ouderportaal is gericht op de verzorger.

Profiel
Hier worden de personalia van de verzorger getoond, kunnen wijzigingen in de personalia
doorgegeven worden en is het mogelijk om een Parro -account te koppelen aan het Ouderportaalaccount.
Als de ouder de koppeling met Parro aanzet, ontvangen ouders die in Parro aan de leerling zijn
gekoppeld een notif icatie van nieuwe berichten op het ouderportaal. Dit geldt voor absenties, plannen,
nieuwsberichten, notities, rapporten, activiteiten.
Aangezien elke verzorger een eigen account heef t, kunnen verzorgers elkaars gegevens niet inzien.
Hier is bewust voor gekozen met het oog op complexe gezinssituaties.

Gegevens wijzigen
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Als ouders via het Ouderportal een wijziging in hun gegevens doorgeven, gaat hierover een bericht
naar het mailadres van de school. Verzorgers kunnen namelijk correcties doorgeven via het
Ouderportaal. Het betref t hier personalia van de leerling en NAW- en contactgegevens van verzorgers.
Bij deze gegevens wordt op het Ouderportaal een bewerken-potlood getoond.

Als een ouder hierop klikt, kan hij de gegevens aanpassen en naar de school versturen.

Het is dus belangrijk dat je in het veld e-mailadres een correct mailadres invult dat toegankelijk is voor
de medewerker op school die de aanpassingen verwerkt.
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Veelgestelde vragen

Ik krijg van ouders, nadat ik ze de inloggegevens heb gestuurd, de melding dat ze niets hebben
ontvangen. Bij veel ouders gaat het goed, bij een aantal niet.
Het kan zijn dat het bericht met gegevens als ongewenste mail is gekenmerkt. Hier kunnen
instellingen van een spamf ilter aan ten grondslag liggen. Vaak is er een aparte map waarin dergelijke
berichten worden geplaatst. De ouder kan kijken of het bericht daar te vinden is. Als het bericht echt
niet aankomt, kun je het bericht met accountgegevens naar jezelf of naar de school verzenden en dan
handmatig doorsturen. Dit is niet ideaal, maar het is wel een mogelijkheid om ouders de gegevens te
geven. Wij kunnen hier verder geen invloed op uitoef enen.
Ouders willen hun eigen wachtwoord en gebruikersnaam instellen. Hoe doen zij dat?
De gebruikersnaam van de ouder is het e-mailadres wat ze zelf hebben opgegeven. Dit kan niet
aangepast worden. Wel kan de verzorger zijn gebruikersnaam opvragen via de inlogpagina. Als je
daar op Hulp bij inlogproblemen > Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten klikt, kun je je mailadres
opgeven en wordt je gebruikersnaam naar je mailadres opgestuurd. Dit mailadres moet wel aan het
Ouderportaal-account gekoppeld zijn. Een nieuw wachtwoord kan de verzorg er ook via de inlogpagina
aanvragen via Hulp bij inlogproblemen > Ik ben mijn wachtwoord vergeten. De verzorger ontvangt
vervolgens een mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.
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