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Aan de ouders van alle leerlingen 
Datum: 1 december   
Betreft: ouderportaal Parnassys 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Op onze school werken wij met Parnassys. Dit is een digitaal administratie- en leerlingvolgsysteem. 
Het administratiegedeelte van het ouderportaal gaan we volgende week open zetten. Dit systeem is 
ook voor ouders toegankelijk. Via dit systeem kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in administratieve 
zaken.  

De resultaten van de methoden gebonden toetsen en de CITO toetsen zetten we open  

vanaf 17 februari.   
  

Hoe werkt het? 

U kunt inloggen op het ouderportaal van Parnassys, via de website van De Bron. www.bron-

zwijndrecht.nl (klik rechtsboven op login)  

 
U komt nu op deze site: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de school ontvangt u op woensdag 7 december, op het door u opgegeven e-mail adres, een 

inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord). De eerste keer logt u in met de aan u verstrekte 

gegevens.  

Na het inloggen kunt u uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord instellen.  

U kunt dan de algemene gegevens zien van uw kind(eren) zien. Ook de absentie kunt u dan inzien. 

  

Mocht het niet lukken, dan kunt u op maandag 12 december tussen 8.30-9.15 uur op school hulp 

krijgen bij het inloggen. 

 
Met vriendelijke groet,  

 

Mirjam Kok  

Teamleider 

http://www.bron-zwijndrecht.nl/
http://www.bron-zwijndrecht.nl/
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
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Wat willen we bereiken? 

1. Het belangrijkste doel is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Uit onderzoek blijkt dat de 

ouders tijdens de basisschoolperiode een hele grote invloed hebben op het welzijn en de 

leerprestaties van de kinderen. Het pedagogisch en didactisch partnerschap tussen de school en de 

ouders is hierbij van cruciaal belang en impliceert direct de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

2. Transparantie: Wanneer ouders inzage hebben in de behaalde cijfers, hebben we een aantal 

moeilijkheden in de communicatie opgelost. Met het openzetten zijn ouders sneller op de hoogte en 

zullen ze minder snel verrast worden. 

3. Meer afstemming in de gesprekken: Wanneer ouders en kinderen inzicht hebben in de resultaten 

van de gemaakt toetsen, wordt de rol van de leerkracht ook anders in de gesprekken. De leerkracht 

hoeft niet meer de boodschapper te zijn. Het gesprek zal veel meer gaan over het verhaal achter de 

cijfers (begrijpen) en de consequenties die het heeft voor in de les.  

4. Administratieve gegevens up to date houden: Wanneer u de leerling gegevens zelf kunt inzien, valt 

het ook eerder op wanneer iets niet meer klopt. We hopen dat op deze manier ons 

administratiesysteem vollediger en correcter wordt. Tevens zal het de administratieve last verlichten, 

omdat de wijzigingen nu digitaal binnen komen. Beide ouders kunnen een eigen e-mail adres 

opgeven. Zo kunnen gescheiden ouders beide op de hoogte gehouden worden. 
 
Wat verwachten wij in de communicatie? 
Er zijn een aantal uitgangspunten die wij hanteren in de communicatie met ouders die we graag 
onder uw aandacht willen brengen: 

1. ’s Morgens is de leerkracht er voor de kinderen: Het gevaar is, als u direct inzicht hebt in de 

resultaten van uw zoon/dochter, dat u ’s morgens bij het brengen van de kinderen direct vragen stelt 

aan de leerkracht. Dit is niet de bedoeling, mede omdat dit gesprek vaak een vertrouwelijk karakter 

heeft. 

2. De leerkrachten gaan niet inhoudelijk via de mail reageren naar ouders.  

Dit levert vaak meer onduidelijkheden en vervolgvragen op dan een direct gesprek. Als u vragen 

heeft over de ontwikkeling van uw kind, verzoeken wij u een afspraak te maken met de leerkracht. 

3. Rond het rapport staat het ouderportaal dicht. In deze periode worden er namelijk op verschillende 

dagen CITO toetsen afgenomen en ingevoerd. Om te voorkomen dat de ene groep het al wel 

verwerkt heeft en de andere groep nog niet, zullen we het systeem weer openzetten als het rapport 

uitgaat. 

4. In het administratiesysteem worden veel vaktermen gebruikt en de kennis van de didactiek en de 

gekozen strategieën zal niet altijd bekend zijn bij de ouders. Dit is een gegeven en we kunnen u niet 

helemaal bijpraten in het vakmanschap van leerkracht zijn.  

 

Een hogere ouderbetrokkenheid is een hele mooie ontwikkeling, maar kent ook haar grenzen. Het is 

niet onze bedoeling dat u uw kind direct bijles gaat geven bij een slecht cijfer. Sommige toetsen zijn 

moeilijker dan andere toetsen, waardoor het cijfer soms slechter kan uitpakken. We vragen ouders 

dan ook niet direct conclusies te trekken na een toets. Vaak heb je meerdere toetsen nodig om een 
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volledig beeld te krijgen. 

Ook vragen wij u begrip voor het feit dat de leerkracht niet steeds oefenmateriaal kan kopiëren voor 

de ouders. Gelukkig biedt internet tegenwoordig mooie oefenprogramma’s om uw kind verder te 

helpen. In een goed partnerschap stemmen ouders en leerkracht met elkaar af wat er op school 

gedaan wordt en wat er thuis mogelijk is. 

 


