Wierden, 8 februari 2016
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Als academische basisschool zijn we bijna drie jaar geleden gestart te onderzoeken hoe we de
ouderbetrokkenheid binnen onze school nog verder konden vergroten. O.a. de inloopochtenden,
meekijkochtenden, evaluatieavonden/groepscontactavonden, digitaal versturen van informatie,
nieuwe website met digitale groepsagenda`s, etc. zijn voorbeelden van “middelen” die we inzetten
om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Een van de wensen van menig ouder op dit gebied was het
opzetten van een digitaal ouderplatform. Na heel wat voorwerk (scholing, implementatie, etc.) en
een pilot met or- en mr-leden kunnen we ons ouderportaal openzetten voor alle ouders/verzorgers.
In het kader van gedeelde verantwoordelijkheid voor uw en onze kinderen zijn we hier heel blij mee!
Tijdens de groepscontactavonden van 18 en 19 januari jl. heeft Peter Bolink voor vele ouders een
presentatie gegeven over het ouderportaal. Dinsdag 9 februari krijgen alle ouders/verzorgers een
account om in te loggen op het ouderportaal van de Widerode. In het begin zal het vast voor een
ieder nog even wennen zijn en mogelijk nog niet alles 100% kloppen. Heeft u vragen? Dan kunt u
terecht bij meester Peter (p.bolink@widerode.nl) of de leerkracht van uw kind(eren).
Verderop kunt u meer lezen over wat u kunt vinden op het ouderportaal. Wij hopen dat dit
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.
Belangrijke opmerkingen:
-Sinds vorig jaar werken we bij de landelijke Cito-toetsen met niveau-indeling I t/m V i.p.v. A t/m E.
Dit schooljaar hanteren we bij de groepen 7 en 8 nog de oude indeling A t/m E. Echter in het
ouderportaal wordt voor alle groepen niveau-indeling I t/m V weergegeven. Helaas kan hier
technisch gezien niet van worden afgeweken.
-Via ParnasSys voeren de leerkrachten de scores in m.b.t. de methodetoetsen. De gebruikte
“registratieformulieren” worden landelijk gebruikt. In principe wijken we hierbij niet af van de
normeringen. Bij sommige vakken/toetsen zorgt bijv. 60% goede antwoorden voor een voldoende
(6.0), bij andere bijv. 80%. Bij taal en rekenen worden per toets de verschillende
onderdelen/opgaven becijferd. Het totaalcijfer bij deze toetsen is het gemiddelde van de
verschillende onderdelen/opgaven. Het kan voorkomen dat kinderen voor bepaalde toetsen of
onderdelen van toetsen (zwaar) onvoldoende scoren. Dit hoeft zeker niet altijd reden tot zorg te zijn.
Veelal wordt er naderhand geremedieerd met oefenmateriaal.
-Vanaf dit schooljaar geven we op het rapport het reële cijfer per vak. Geen 7+, 6-, etc., maar bijv.
een 8,8 of een 5,4. We geven geen cijfers onder de 5 op het rapport.

Inlogprocedure
Via de mail (afkomstig van meester Peter, Jan Peter Bolink) ontvangt u een gebruikersnaam.
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. Kies een veilig wachtwoord!!!
De volgende keren kunt u met uw gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord inloggen op het
ouderportaal via: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Via uw Profiel (rechtsboven) kunt u later evt. uw gebruikersnaam en/of wachtwoord zelf wijzigen!

Het ouderportaal biedt de volgende mogelijkheden voor ouders/verzorgers als het gaat om
informatieverstrekking over hun kind (eren).
Leerling
Na het inloggen, komt u op de startpagina (dashboard) 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 personalia van de leerling(en) (“Over Klaas…”) zijn altijd zichtbaar voor ouders. Het gaat
hier om de persoonlijke gegevens van de leerling. U kunt via de knop van het ‘potlood’
wijzigingen doorgeven. Deze wijziging komt per mail binnen op school. Alleen school kan de
wijziging daadwerkelijk doorvoeren in ParnasSys.

•

Medisch: hierin staat vermeld of uw kind medicatie gebruikt of bijv. allergieën heeft. U heeft
in deze module de mogelijkheid om de gegevens te laten corrigeren en of te wijzigen. Via het
potloodje!

•

Groep: hier worden NAW-gegevens weergegeven van alle kinderen uit de groep waar het
kind zelf in zit. Een foto van ieder kind is zichtbaar.
Het kan voorkomen dat bij een aantal leerlingen nog geen foto zichtbaar is. Het hiervoor
benodigde bestand hebben wij op dit moment 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.

•

Landelijke toetsen: de CITO-toetsen zijn zichtbaar voor ouders. De laatst gemaakte toetsen
verschijnen op het scherm, maar u kunt ook terugkijken in het verleden en het gewenste
schooljaar aanklikken voor meer gegevens.

•

Methodetoetsen: de toetsen welke bij de methodes horen en afgenomen worden zijn hier
zichtbaar.

•

Profiel (rechtsboven): hier worden de contactgegevens van de school en het bestuur
getoond. Tevens alle medewerkers en hun e-mailadressen. Tenslotte uw eigen gegevens als
ouder/verzorger. Via het potloodje kunt u evt. wijzigingen doorgeven!

Nieuws en activiteiten
We hebben er voor gekozen om de nieuwsitems en activiteiten (voorlopig) via de website van de
school, de nieuwsbrief en de mail kenbaar te maken en niet via het ouderportaal.
Wel kunt u via het beginscherm klikken op de link naar de school- en/of groepsagenda!
Op de website (www.widerode.nl) vindt u onder het menu-item Ouders ook de rechtstreekse link
naar het ouderportaal.
Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd!
Met vriendelijke groet,
Directie en team obs Widerode

Bijlage:
Kort en bondig de doelen behorende bij het ouderportaal:

Doelen:
a. Communicatie met ouders digitaal ondersteunen
Voordelen:
Realtime informatie, altijd beschikbaar
Informatie op één plek organiseren: efficiëntie
Zorgvuldigheid: geen brieven die kwijtraken

b. Ouderparticipatie faciliteren: pedagogisch en didactisch partnerschap
Voordelen:
Transparantie naar ouders
Benadrukt gezamenlijke verantwoordelijkheid
Bespaart leestijd bij gesprekken

c. Administratieve gegevens up-to-date houden
Voordelen:
Ouders voelen zich verantwoordelijk voor correctheid van gegevens
Belangrijke informatie is up-to-date
Administratieve last m.b.t. wijzigingen wordt lichter: wijzigingen komen digitaal binnen
Databeheer op één plaats

