
Handleiding voor communicatie & digitaal werken stand april 2022

Digitale communicatiewegen vanuit de school:

❏ Parnassys email nieuwsbrieven, groepsbrieven, berichten vanuit directie
hoe? vanaf start leerling op school, ontvangt een ouder deze mails op het

eigen opgegeven emailadres

❏ Parro app - inplannen voortgangsgesprekken
of talk.parro.com - korte berichten vanuit de leerkracht

- spoedbericht in de ochtend voor schooltijd
- foto’s per groep

hoe? u ontvangt een mail met een uitnodiging (check in reclame- of SPAM)

❏ Ouderportaal - zien van behaalde cijfers, rapporten, absenties, groepsgenoten van uw kind
inlog ParnasSys - wijzigen van uw NAW-gegevens en gegevens van uw kind, administratie

ontvangt een mail van aanpassingen en past handmatig aan, ouder ziet alleen
zijn/haar eigen gegevens en die van het kind, niet die van de andere ouder

hoe? u ontvangt een mail om een account aan te maken zodra uw kind op school
begint. Bent u uw ww of gebruikersnaam kwijt? optie ‘Hulp voor inlog-
problemen’ op de inlogpagina.

❏Website alle schoolinformatie: schoolgids, agenda, vrije dagen, (na-schoolse)
activiteiten, nieuwsbrieven etc. en oefenmogelijkheden voor uw kind

hoe? https://www.kindercampusking.nl/: voor het beveiligde gedeelte de eerste
keer aanmelden (school moet uw aanmelding goedkeuren), graag naam van
uw kind als gebruikersnaam

❏ Cool elke leerling logt in bij eigen klas met e-mailadres
hoe? ga naar cool.cloudwise.nl en log in met e-mailadres:

voornaam.eerstedrielettersachternaam@kindercampusking.nl
ww zelfde als op school (voor groep 5 t/m 8). Groep 1 t/m 4 krijgt van
leerkracht een ww bij de start, dit moet worden gewijzigd bij de eerste
keer inloggen. In groep 5 maakt uw kind zelf een ww aan.
hier vindt u de handleiding. ww vergeten? mail de leerkracht!

Het kind logt thuis in dezelfde omgeving in als op school en ziet dus dezelfde “werktegels”. Niet
in alle programma's kan vanuit thuis worden ingelogd.
Uw kind kan wel thuis inloggen in:
○ groep 3 t/m 8 Snappet = rekenen
○ groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en Taal Actief (spelling)
○ groep 3 Veilig leren lezen
○ alle leerlingen Squla (alleen onder schooltijd, maar dan ook thuis)

Methodes met eigen inloggegevens per groep of per leerling, de inloggegevens ontvangt u van
de leerkracht
○ 123ZING (per groep)
○ Onderbouwd (voor kleuters)

Bijzondere communicatietegels zijn:
➢ Classroom het kind kan hier werk vinden, werk inleveren, chatten met de leerkracht
➢ MEET na uitnodiging kan hier met video en audio een gesprek worden gevoerd

❏ Schoolkassa Via email of Parro wordt u benaderd voor betalingen, u kunt de betaling
bij uw eigen bank in gang zetten
1. TSO, betaling voor de opvang tijdens lunchtijd
2. OR bijdrage, vrijwillige ouderbijdrage voor betaling van schoolreis,

sintcadeautje, zomerfeest, extra activiteiten op school e.t.c.
3. Schooltuinen (groep 4) en Schoolkamp (groep 8)

https://talk.parro.com/
https://inloggen.parnassys.net
https://www.kindercampusking.nl/
http://cool.cloudwise.nl
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRr4Stl_FHuLJ3_zYJTc7nwKVBU4GFFpR7CX3v0eOte3gavQbno-sDdfSn-YSPpfz-5V6dxFldSTUq4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


Communicatie  ouder - leerkracht
➢ veel communicatie kan het kind zelf met de leerkracht regelen.
➢ waar nodig zoekt de leerkracht u op via Parro-app, mail, telefoon of na schooltijd

buiten.
➢ u kunt altijd een  mondelinge of schriftelijke boodschap, meegeven via uw kind
➢ wilt u informatie delen of een gesprek? Stuur dan een mail naar de leerkracht; houd

er rekening mee dat leerkrachten werktijden hebben, dat betekent mailen op de
werkdagen van de betreffende leerkracht en niet na 16:30 uur.
Het primaire proces staat op 1, dat betekent dat de leerkracht nooit onder lestijd
kan mailen. En dat hij/zij na schooltijd veelal druk is met leeractiviteiten,
overlegmomenten en lesvoorbereidingen. Dan kan mail niet beantwoord worden,
hier kan dus enige tijd overheen gaan.

➢ voor dringende zaken kunt u uiteraard bellen.
➢ vóór lestijd is de leerkracht gefocust op de ontvangst van de groep en de start van

de onderwijstijd. Op dat moment kunt u niet in gesprek met de leerkracht. Wel
lopen IB-er en directie altijd buiten of bij de voordeur aan de start van de dag, u
kunt altijd bij hen terecht.

Informatie in de school
Op verschillende momenten in het schooljaar nodigen we ouders graag uit in de
school om kennis te maken en u als volgt te informeren:

september: inloopochtend 8:20 - 8:45 uur om de nieuwe klas te zien
startgesprek ouder-kind-leerkracht
koffieochtend ouders & directie en uitleg over Schooljaarplan

groep 3: ouders bij leesles
groep 1/2: ouders uitleg Onderbouwd

oktober: Kanjerles in de klas met ouders
november: voortgangsgesprek ouder-kind-leerkracht
december: kerstborrel ouders (tijdens diner kinderen)
januari: koffieochtend ouders & directie, onderwijsinhoudelijk onderwerp

groep 8 adviesgesprek
februari: rapport
maart: voortgangsgesprek ouder-kind-leerkracht
april: koffieochtend ouders & directie
mei: onderwijsinhoudelijk meekijken in de klas (DaVinci)
juni: schoolreis met aantal begeleidende ouders

groep 7 prognose gesprek
juli: zomerfeest op vrijdagmiddag

groep 8 musical

Elke groep heeft een of twee klassenouders die waar nodig de oudergroep benaderen
voor uitstapjes, hulp etc.


