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Betreft: Opening Online Ouderportaal

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Om te zorgen dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het erg belangrijk
dat wij als school en u als ouder(s) / verzorger(s) zo goed mogelijk samenwerken. Als
team vinden we het daarom erg belangrijk om u goed te informeren over de gang van
zaken op school en in de klas(sen) van uw kind(eren). Daarom krijgt u via de email (en op
papier indien u geen email wenst te ontvangen) inlogcodes en daarmee toegang tot uw
eigen ouderportaal van onze school. Hiermee zijn we de eerste basisschool in
Smallingerland die een dergelijk ouderportaal voor de ouders / verzorgers opent!
Met deze brief willen we u inlichten over wat u in het ouderportaal vindt en hoe u kunt inloggen.
Wat is een ouderportaal:
Een ouderportaal is een afgeschermde website waarop alleen u als ouder / verzorger kunt inloggen
met de codes die u van ons krijgt. Op het ouderportaal ziet u de volgende gegevens van uw eigen
kind(eren):
•

•
•

•
•

Uw contactgegevens, huisarts, medische gegevens en dergelijke. Wilt u controleren of alle
contactgegevens die wij van u hebben kloppen?!
U kunt vanuit het portaal wijzigingen doorgeven aan ons. zelf kunt u niet uw gegevens
wijzigen in het ouderportaal. Op school krijgen we een melding via de mail van de door u
doorgegeven wijzigingen en wij passen de gegevens meteen aan.
Schoolkalender met activiteiten, vakanties, vrije dagen, e.d.
Schoolmededelingen: Dit zijn belangrijk zaken die we met u willen delen vanuit school en
specifieke zaken vanuit de groep van uw kind(eren) die niet in de kalender staan of juist extra
belicht moeten worden.
Leerlingenrapport: U kunt, één week voordat u het rapportgesprek met de leerkracht van uw
kind(eren) gaat voeren, het rapport van uw kind(eren) inzien in het ouderportaal.
Toetsresultaten: In het ouderportaal kunt u de toetsresultaten (methodetoetsen èn
citotoetsen) van uw kind volgen. Zo kunt u de ontwikkeling van uw kind in de leervakken
goed volgen en ziet u waaraan u thuis eventueel met uw kind extra kunt oefenen.
In de klas wordt na elke toets door de kinderen extra geoefend, en krijgen de kinderen extra
uitleg, op de onderdelen die nog niet goed gingen.

Het is niet nodig om na een toets meteen bij de leerkracht aan te kloppen om een
gesprek aan te gaan. De meeste toetsonderdelen (bijvoorbeeld de tafels, sommen met
breuken en woorden die eindigen op d of t) komen in volgende toetsen weer terug.
•
•

Groep / school: U ziet met welke kinderen uw kind(eren) in de groep zitten, hoe het rooster
eruit ziet en welke meesters en juffen op school werken.
Absenties: U ziet wanneer uw kind als ziek of te laat is geregistreerd.

Kortom, u krijgt een schat aan informatie van ons.

Inloggegevens:
Binnenkort ontvangt u via de mail de inloggegevens waarmee u in het ouderportaal kunt komen. De
inloggegevens worden automatisch door het programma aangemaakt en zijn soms niet logisch. U
kunt deze inloggegevens zelf aanpassen, nadat u voor het eerst bent ingelogd. U kunt op internet
inloggen op de volgende website:

https://ouders.parnassys.net

Geen mail ontvangen?
Het kan goed zijn dat de email met inlogcodes in de ongewenste post van uw mailadres binnenkomt.
Als u in uw postvak in èn uw ongewenste post geen mail vanuit het ouderportaal hebt ontvangen, dan
hoor ik dit graag en krijgt u uw persoonlijke inlogcode van mij.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn!

Met vriendelijke groet namens het team, Durk Meijer

