Ouderportaal ParnasSys
Enkele jaren geleden zijn wij op bs. de Bunders gestart met het administratie- en
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Omdat dit instrument een steeds groter deel van ons
onderwijs aan het worden is én omdat wij openheid naar ouders erg belangrijk vinden is het
tijd voor de volgende stap: het ouderportaal. Dit ouderportaal biedt ons de kans om
informatie te geven die voor uw kind(eren) interessant is.
Verderop kunt u meer informatie 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. Mocht u nog suggesties hebben om de werking van het ouderportaal te
verbeteren dan kunt u een mail sturen naar ict@bunders.skipov.nl. Uw opmerkingen kunnen
wij dan doorspelen naar ParnasSys. ParnasSys beslist dan (indien technisch mogelijk en bij
voldoende belangstelling vanuit de overige scholen in Nederland) of zij een module
aanpassen.
Gescheiden ouders
Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders middels een
eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is wel dat beide ouders
zelf hun verschillende (e-mail) adressen aan de school kenbaar maken en niet uit de
rechterlijke macht zijn ontzet.
Inlogprocedure
Een knop met hyperlink naar het ouderportaal vindt u op de nieuwspagina van onze
schoolwebsite. Vanuit de school ontvangt u (na de algemene ouderavond) op het door u
opgegeven e-mail adres een inlogcode (gebruikersnaam) en wachtwoord om de gegevens
van uw kind(eren) te kunnen inzien. De 1e keer logt u in met deze gegevens. Aangezien het
automatisch verstrekte wachtwoord een wirwar van cijfers en getallen is, verzoeken wij u
om dit wachtwoord te wijzigen en het nieuwe wachtwoord goed te onthouden. Het wijzigen
doet u op de volgende wijze:
Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via “Account”
een eigen wachtwoord worden ingesteld. Door te klikken op de knop
“Wachtwoord veranderen” kunt u een eigen wachtwoord invoeren.
Mocht u onverhoopt uw eigen wachtwoord toch kwijtraken, dan kunt u dit melden aan de
school en zullen wij u nieuwe inloggegevens toesturen.
Met vriendelijke groet,

Team bs De Bunders
Uitleg/inhoud tabbladen z.o.z.

Uitleg/inhoud tabbladen ouderportaal
Start:
De startpagina met nieuws en een foto van uw kind(eren).
Leerling:
Hier vind je de onderstaande tabbladen:
 Leerlingkaart
 Personalia
 Absentie: van gehele basisschooltijd (vanaf start ParnasSys)
 Toetsen: alle Citotoetsen met daarbij het niveau. (uitleg: A= goed, B= voldoende, C= matig,
D/E= onvoldoende). Helaas is het nog niet mogelijk een ontwikkelingsperspectief op het
ouderportaal te tonen.
 Rapport: alle digitale in ParnasSys gemaakte rapporten.
Gezin:
Vind je de informatie over verzorgers en de gezinsgegevens
School:
Hier vind je de onderstaande tabbladen:
 Locatie: adres gegevens de Bunders en Skipov
 Link: link naar website van de Bunders
Account
Accountgegevens en wachtwoord veranderen.
Uitloggen
Mogelijkheid voor correctie:
Indien er gegevens verkeerd zijn geadministreerd, kunt u met de knop Corrigeren verbeteringen
maken en deze online doorsturen. Wij krijgen deze melding via de mail binnen en zullen de gegevens
aanpassen.

