Datum: 16-01-2015
Betreft: ouderportaal Parnassys

Aan de ouders,
U heeft er al over gelezen in onze nieuwsbrief: het ouderportaal van ParnasSys gaat open!
ParnasSys is de naam van ons administratiesysteem waarin wij de gegevens van de leerlingen
bewaren. Wij denken dat het heel goed is wanneer u als ouder inzage heeft in de gegevens van uw
eigen kind(eren). Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier van
informeren, maar aanvullend. Het is een instrument om betrokkenheid op het schoolleven te
ondersteunen. Omdat we samen meer bereiken!
U ontvangt komende week een mail met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Daarmee kunt u inloggen. Het eerste wachtwoord bestaat uit een lange reeks cijfers en letters. Het is
handig om dit wachtwoord bij de eerste keer inloggen te kopiëren en te plakken vanuit het
mailbericht. Vervolgens kunt u het op een eenvoudige manier wijzigen in een voor u makkelijk te
onthouden wachtwoord.
Indien u geen e-mail heeft gehad of de gegevens kwijt bent geraakt kunt u contact met de directie
opnemen. Er wordt u dan een nieuwe e-mail gestuurd.
Na het inloggen ziet u:
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Rechts ziet u foto’s van uw kind(eren). Zodra u op de naam/foto van uw kind klikt,
opent een venster met de verschillende tabbladen.

Leerlingkaar

De gegevens van uw kind.

t
Toetsen

1. Een overzicht van alle afgenomen cito-toetsen . Deze zijn we op dit
moment aan het afnemen. Daarom ziet u voor dit schooljaar nog geen
toetsen staan. U kunt wel klikken op vorige schooljaren. Deze scores zijn bij
u al bekend omdat deze altijd meegegeven zijn als overzicht in het rapport.
2. Overzichten van de afgenomen methodetoetsen voor rekenen en taal.

Notities

De notities die wij van de rapportgesprekken maken, zijn hier te zien. Zo kunt u
nalezen welke afspraken er gemaakt zijn.
We starten hiermee bij de eerst komende rapportgesprekken.

School

De contactgegevens van de school.

Account

Uw contactgegevens. Hier kunt u indien gewenst uw wachtwoord aanpassen.
Klikt u voor een instructiefilmpje op onderstaande link:
http://www.integraal.nl/instructiefilmpjes/109/Hoe_wijzigt_u_uw_wachtwoord?.a
sp

Zo gauw er meer functionaliteiten beschikbaar zijn, laten wij dat weten.
Enkele voorkomende vragen:
Mijn kind heeft onvoldoende gescoord op een toets, wat nu?
De scores voor de (methode)toetsen kunnen aanleiding geven tot vragen. Als voorbeeld; indien een
leerling een onderdeel niet gemaakt heeft van de methodetoets rekenen (omwille van de tijd of
omdat de leerkracht gemotiveerd heeft afgeweken van dit onderdeel van de toets) geeft het systeem
als score een ‘1’ aan.
Het kan ook zijn dat uw kind een onvoldoende heeft omdat het een onderdeel nog niet beheerst. Dat
is niet meteen reden tot zorg.
Wij spreken met kinderen over resultaten in termen van: “deze sommen kan je al heel goed, en aan
die sommen gaan we in de komende periode extra aandacht besteden.” We zouden het fijn vinden
als u terughoudend bent in het bespreken van de resultaten met uw kind.
Als uw kind vaker lager scoort dan we zouden mogen verwachten dan zullen we dit met u bespreken.
Mijn kind heeft altijd goede resultaten bij de methodetoetsen, maar heeft een lage score bij de
cito-toetsen, hoe kan dat?
Omdat de methodetoetsen de kennis toetsen van de stof die onlangs behandeld is in de klas, kan de
score van de methodetoets hoger uitvallen dan de score van de cito-toetsen. De cito-toetsen 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 termijn geheugen en het inzicht.
Staan alle toetsen in Parnassys?
Nee, niet alle methodes en de bijbehorende toetsen die wij gebruiken, worden op dit moment door
ParnasSys ondersteund. We blijven dit volgen en zodra er een koppeling te maken is tussen de
methode en ParnasSys zullen we deze toevoegen.

Vanuit de taalmethodes kunnen op dit moment alleen spellings- en woordenschattoetsen worden
ingevoerd.
De methodetoetsen Veilig Leren Lezen van groep 3 zijn ook nog niet beschikbaar in het ouderportaal.
De resultaten van de toetsen van Veilig Leren Lezen worden als bijlage toegevoegd aan het komende
rapport.
Waar kan ik terecht als ik vragen heb?
U kunt inhoudelijke vragen via mail aan de leerkracht stellen. De leerkracht zal uw mail
beantwoorden of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.
De mailadressen van de leerkrachten vindt u op onze website. Heeft uw kind twee leerkrachten?
Mail dan de vraag aan beide leerkrachten.
Voor algemene vragen en opmerkingen bent u van harte welkom op 23 februari of 26 februari ,
tijdens de 10 minutengesprekken, bij ondergetekenden. Wij stellen een reactie van u zeer op prijs!
Met vriendelijke groet,
Namens het Wentelwiek team
Yvonne Betting, directeur
Hélène van der Heijden, intern begeleider / adjunct directeur
Eenbes basisschool De Wentelwiek

