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Rapporten: Hoe en Wat in het Ouderportaal? 
1. Log in op ons ouderportaal via: https://ouders.parnassys.net. Geen inlogcode meer? Neem 

contact met ons op via inschrijven@ikcdeplaetse.net  
2. Na het inloggen zie je de landingspagina. In het hoofdvenster kan een nieuwsbericht 

geplaatst zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wanneer je op de naam van je kind(eren) klikt, komt er een 
uitrolmenu (zie hiernaast) met achtereenvolgens de onderdelen: 
Rapporten, Toetsen, Groep en Over (naam kind).  
 

4. Rapport bekijken? Klik op de naam van het desbetreffende kind en 
vervolgens op Rapporten. Het huidige leerjaar 
wordt automatisch geselecteerd. Zoals je kunt 
zien is er voor het geselecteerde schooljaar nog 
geen rapport beschikbaar. Je kunt wel de 
rapporten uit voorgaande schooljaren bekijken 
door te klikken op het uitrolmenu van de 

schooljaren. Vervolgens 
kun je door de 
schooljaren bladeren om 
daar eerdere rapporten 
te bekijken.  
 

5. Om het rapport af te drukken scroll je helemaal naar 
beneden. Onder het rapport vind je namelijk de knop 
afdrukken. Wanneer je hier 
op klikt, kun je een pdf 
downloaden en afdrukken. Om de PDF 
te kunnen zien heb je een PDF viewer 
nodig. Dit is een gratis programma. Te 
downloaden via bijvoorbeeld: https://get.adobe.com/nl/reader/  
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6. Om de toetsresultaten van jullie kind te bekijken, klik je weer op 
de naam van het desbetreffende kind. Klik op Toetsen. In het 
volgende menu kies je uit ‘landelijke toetsen’ en 
‘methodetoetsen’. De landelijke toetsen worden 2 maal per jaar 
afgenomen, in januari / februari en in juni. Per toets is er een 
score van I, II, III, IV of V. Deze scores hebben de volgende 
betekenis:  

I  :  ver boven het landelijk gemiddelde 
II  : net boven het landelijk gemiddelde 
III : op het landelijk gemiddelde 
IV : net onder het landelijk gemiddelde 
V  : ver onder het landelijk gemiddelde 

 
De methode toetsen worden gedurende het hele jaar afgenomen. Ook hier vind je onderaan 
het keuzemenu om de toetsen van andere leerjaren te bekijken.  
Niet alle methodetoetsen zijn terug te vinden in het ouderportaal. Op dit moment zijn de 
vakken: rekenen, spelling, spelling werkwoorden (voor groep 7&8), taal, taal woordenschat 
en Engels (voor groep 7&8) zichtbaar.  
 

Wij raden ouders aan samen met het kind het rapport te openen in het Ouderportaal en met 
elkaar het rapport te bekijken en bespreken.  
Bij inhoudelijke vragen over de resultaten van jullie kind neem dan contact op met de leerkracht(en).  
 
 


