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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de handleiding voor het Ouderportaal van ons administratiesysteem ParnasSys. 
We willen benadrukken dat het Ouderportaal bedoeld is voor u als ouder(s) en niet voor uw kind. Wij 
vragen u dan ook om zorgvuldig met de informatie om te gaan. Het Ouderportaal zal stapsgewijs 
worden opengezet. De planning voor schooljaar 2017-2018 is als volgt: 

 September: Personalia, groepsgegevens en absentie 

 Na de herfstvakantie: toetsen die horen bij de methodes 

 Na de kerstvakantie: toetsen van Cito, ons Leerlingvolgsysteem 
 
 
Handleiding ParnasSys Ouderportaal  
 
1. Via het bij ons bekende emailadres ontvangt u van ons een mail met daarin een inlognaam. Klik 

in uw mail op “wachtwoord instellen” zodat u gelijk uw eigen wachtwoord kunt kiezen. Bij punt 

4 leest u hoe u uw gebruikersnaam kunt wijzigen.  

 

2. Ga naar https://ouders.parnassys.net/ouderportaal. 
 
U komt nu in het inlogscherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal
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3. Na het inloggen komt u in het startscherm.  

 
 

4. De betekenis van de knoppen in de balk bovenaan het startscherm: 

 
A. Als u op het huisje klikt (HOME) komt u altijd weer terug in het startscherm. 
B. Daarnaast ziet u de naam/namen van uw kind(eren).  

Via het pijltje achter de naam van uw kind krijgt u een menu met: 
- toetsen (na de kerstvakantie) 
- absenties: Het blijft belangrijk dat u deze telefonisch doorgeeft aan de administratie 
- groep 
- over uw kind (bijv. Over Jesse) 

C. Klikt u op het poppetje (rechts in het scherm), dan krijgt u een menu met: 
- profiel: u kunt uw gebruikersnaam wijzigen nadat u bent ingelogd. Hier kunt u ook de 

adresgegevens en telefoonnummers wijzigen.  
- school 
- uitloggen 

 
5. Wanneer u op de naam van uw kind klikt, krijgt u onderstaand menu:  

  Toetsen: dit leggen we hieronder verder uit. 

 Absenties 

 Groep:  

- de groepsnaam en de naam van de leerkrachten 

- de klasgenoten van uw kind: wanneer u op een klasgenoot klikt 
krijgt u het adres, telefoonnummer en de verjaardag te zien.  

- het lesrooster van de groep  

 Over uw kind: hier vindt u de persoonlijke gegevens van uw kind. 
U kunt wijzigingen zelf aanbrengen door te klikken op het 
potloodje, rechtsboven in het scherm. Deze wijzigingen worden 
naar de administratie gestuurd. Wanneer deze definitief zijn 
gemaakt ziet u dit in het scherm. 

Wat vindt u op het startscherm? 

Updates: mededelingen van ParnasSys 

Nieuws: mededelingen van de school 

(hiervoor blijven we Mijnschoolinfo 

gebruiken, blijft dus leeg). 

Activiteiten: de activiteitenkalender van 

de school (deze vindt u op de website, 

blijft dus leeg). 
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6. Toetsen 
In het keuzescherm “toetsen” ziet u twee soorten toetsen: 

 Landelijke toetsen 

 Methode toetsen 
 

Landelijke toetsen 
Hier vindt u (na de kerstvakantie) de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LOVS)  
van Cito. Deze toetsen worden op vaste momenten in het jaar afgenomen.   
In januari/februari de M-toets (midden) en in mei/juni de E-toets (eind). Deze  
gegevens vindt u ook op het rapport van uw kind. U ziet alleen de toetsen van het  
huidige schooljaar. Als u de gegevens van voorgaande jaren wilt inzien dan klikt u op 
een eerder schooljaar. De scores worden aangegeven met de Romeinse cijfers I t/m V. 
 

 Methodetoetsen 
 Hier vindt u de toetsen die horen bij onze lesmethodes. Als u klikt op een methodetoets 
 verschijnen er meerdere scores. Een toets bestaat regelmatig uit verschillende opdrachten. 
 Voor elke opdracht staat er een score. Daaraan kunt u zien hoe uw kind de opdracht heeft 
 gemaakt. Daarnaast staat er een gemiddeld cijfer bij de toets. Dit cijfer telt mee voor het 
 rapport. Ook hebben de scores kleuren: GOED, VOLDOENDE, MATIG  en  ONVOLDOENDE. 
 De toetsen van de volgende methodes staan in het Ouderportaal: 

 Rekenen (Reken Zeker)     

 Spelling: werkwoorden en niet-werkwoorden (Taal Actief)   

 Taal (Taal Actief)    

 Technisch lezen (Lijn 3 en Estafette)   

 Begrijpend lezen (Grip op Lezen) 

 Aardrijkskunde (Meander) 

 Geschiedenis (Tijdzaken) 

 Verkeer (Let’s go) 

 Natuur (Natuurzaken) 
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De methodetoetsen zijn in principe voor alle kinderen hetzelfde. Op een basisschool lopen de 
niveaus van kinderen erg uiteen. Dit betekent dat er hoge maar ook lage scores tussen zitten. De 
toetsen gebruiken wij om te zien hoe de leerstof door de groep als geheel en door de kinderen 
afzonderlijk is verwerkt. We gebruiken deze toetsen dan ook om ons lesaanbod op af te 
stemmen. Wanneer uw kind een lage score heeft gehaald is dit niet direct reden voor 
bezorgdheid. De leerkracht zal bij zorgen om de ontwikkeling  contact met u opnemen. Wanneer 
u zelf erg bezorgd bent, kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht maar wilt u hierbij 
terughoudend zijn en niet bij elke toets contact opnemen?  

 We willen u ook vragen uw kind niet te confronteren met de resultaten. Het Ouderportaal is 
 er voor u als ouder/verzorger om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Uw kind ziet in 
 zijn/haar schrift hoe de toets gemaakt is en daarnaast krijgt hij/zij twee keer per jaar een 
 rapport met daarop de resultaten.  
 

Voor de methode technisch lezen Lijn 3 in groep 3 en de methode Onderbouwd in de 
onderbouw wordt gewerkt met een resultatenkoppeling van de uitgever naar ParnasSys. Helaas 
werkt deze nog niet zoals het zou moeten. U ziet daarom geen resultaten. We hopen dat dit op 
korte termijn kan worden opgelost. 

 

         
           Landelijke toetsen               Methodetoetsen 

 
 Verschil landelijke toetsen en methodetoetsen 
 Het kan voorkomen dat uw kind altijd goede scores haalt op de methodetoetsen maar dat de 
 Citotoetsen lager uitvallen. Dit komt omdat de methodetoetsen de kennis toetsen van stof die 
 onlangs behandeld is. De Citotoetsen meten wat een kind na enige tijd nog weet en hoe hij/zij 
 de lesstof kan toepassen. Uw kind moet dan een groter beroep doen op het lange 
 termijngeheugen en het inzicht.  
 
 Tot slot 
 Wij hopen dat het Ouderportaal u meer inzicht geeft in de ontwikkeling van uw kind. Mocht u 
 vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). 
 
   
 Met vriendelijke groet, 
 
 Joyce Voesenek en Annienke Vastenhout 
 Intern Begeleiders 


