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Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Onlangs is uw zoon/dochter gestart op onze school. Via deze brief willen wij u informeren over het 
administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys waarmee wij werken. 
Omdat ParnasSys een steeds groter deel van ons onderwijs aan het worden is én 
omdat wij openheid naar ouders erg belangrijk vinden werken wij ook met een ouderportaal. 
Dit ouderportaal biedt ons de kans om informatie te geven die voor u interessant is. 
Verderop kunt u meer lezen over wat u kunt vinden op het ouderportaal. Wij vertrouwen erop dat het 
ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders en school. 
 
Als school kunnen wij de inhoud en lay-out van de modules niet instellen, dit gebeurt door ParnasSys. 
In de loop van het jaar kunnen er kleine veranderingen optreden door updates, maar de door ons 
geplaatste informatie zal altijd blijven zoals wij het ingevoerd hebben in ParnasSys. 
 
Inlogprocedure 
Via de mail ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens heeft u de komende jaren 
nodig. Tevens staat in deze mail de site waarop u kunt inloggen. Zie hieronder een voorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ouderportaal biedt de volgende mogelijkheden voor ouders/verzorgers als het gaat om 
informatieverstrekking over hun kind (eren). 
 

Onderwerp: Account voor ParnasSys-ouderportaal van Basisschool ………. 
Geachte heer/mevrouw …., 
 
Hierbij uw gebruikersnaam voor het ParnasSys-ouderportaal: 
Gebruikersnaam: p.puk7 
 
Voordat u gebruik kunt maken van het ouderportaal moet u eerst een 
wachtwoord instellen. Dat gaat via de volgende link: Wachtwoord 
instellen. Let op, nadat u uw wachtwoord heeft ingesteld is deze link niet 
meer bruikbaar. 
 
U vindt het ParnasSys-ouderportaal op 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw 
kind(eren). 
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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 leerlingenkaart en personalia van de leerling(en) zijn altijd zichtbaar voor ouders. Het gaat 
hier om de persoonlijke gegevens van de leerling en het gezin. U kunt via de knop van het 
‘potlood’ 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. 

 

 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.  
Het kan voorkomen dat bij een aantal leerlingen nog geen foto zichtbaar is. Het hiervoor 
benodigde bestand hebben dan nog niet ter beschikking. Zodra het mogelijk is worden de 
foto’s alsnog toegevoegd.  
 

 Absentie: in dit onderdeel wordt het verzuim van het kind zichtbaar gemaakt voor ouders. 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.  
 

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

 
Nieuws en activiteiten 
We hebben er voor gekozen om voor  nieuwsitems en activiteiten de website van de school en  de 
nieuwsbrief te gebruiken,  en niet  het ouderportaal.  
 
Het ouderportaal is nog in ontwikkeling. Geleidelijk zullen er meer modules worden opengesteld en 
zichtbaar worden voor u. Wij houden u hiervan op de hoogte. Wij hopen u zo voldoende te hebben 
geïnformeerd. Als u vragen heeft horen wij dit graag. 
 
Vandaag ontvangt u ook de mail met uw inloggegevens voor het ouderportaal. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Enny Kuijpers 
Directeur Basisschool Franciscus 


