Beste ouder(s), verzorger(s),
Wij werken met het programma ParnasSys.
ParnasSys is een webbased leerlingvolg- en leerlingadministratiesysteem in één.
In dit digitale programma houden wij de gegevens van uw kind(eren) maar ook de voortgang, bij.
We vinden het belangrijk om informatie met
ouders/verzorgers te delen om zodoende samen een vangnet voor uw kind te vormen.
Via het ouderportaal kunt u gegevens en vorderingen van uw kind(eren) inzien. U ziet alleen de
resultaten van uw eigen kind(eren).
U vindt het ParnasSys-ouderportaal op https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Via Parnassys ontvangt u eenmalig een email met daarin vermeld een gebruikersnaam en
wachtwoord om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen bekijken. De eerste keer logt u in met
deze gegevens. U heeft de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen.
Wanneer u per ongeluk uw inlogcode of wachtwoord kwijt bent, kunt u mailen naar juf Kim
Bisterbosch, k.bisterbosch@dewaarden.nl. Zij zal u dan zo spoedig mogelijk nieuwe inlogcodes
sturen.
Hieronder vindt u een afbeelding met de betekenis van de knoppen.

Op tabblad "School" krijgt u alle gegevens van de school te zien. Belangrijk is dat u altijd via het
tabblad "Uitloggen" het ouderportaal te verlaat.

Wat ziet u via het ouderportaal?
Via het ouderportaal ziet u de gegevens van uw kind(eren)
zoals het adres, de namen en de geboortedatum. Dit wordt ook wel personalia genoemd.
Wijzigen doorgeven
U kunt via het potloodje bovenin wijzigingen doorgeven. U kunt niets zelf veranderen in het systeem.
School krijgt een melding van uw wijzigingen en zal deze doorvoeren. School vindt het belangrijk dat
we de juiste adres- en telefoongegevens hebben. Wilt u goed kijken of deze gegevens kloppen en
doorgeven wanneer dit verandert? Dan kunnen wij u altijd bereiken. Er zijn echter gegevens die
minder van belang zijn. Dit zijn ook gegevens die school zelf moeilijk kan veranderen in het systeem.
Wij hopen hierbij op uw begrip.
Cito-resultaten
Naast persoonlijke gegevens ziet u ook de resultaten van de Cito-toetsen (niet methode toetsen). In
het ouderportaal worden de Cito-toetsen landelijke toetsen genoemd. Na elke Cito-periode (januari en
juni) wordt het inzien van de Cito-resultaten in het ouderportaal opengesteld. Vlak voor de start van
de Cito’s sluiten wij tijdelijk deze module, zodat u in één oogopslag de resultaten kunt bekijken.
Zodra de module weer opengesteld is, ontvangt u van ons een e-mail.
Wij kunnen ons voorstellen dat bepaalde informatie of resultaten inhoudelijke vragen oproepen.
Tijdens de rapport gesprekken kunt u inhoudelijke vragen stellen over de behaalde resultaten.
Natuurlijk kunt u, als u erg bezorgd bent, altijd bij de groepsleerkracht terecht.
Het doel van het toetsen is de resultaten en de ontwikkeling van een leerling over een aantal jaren te
volgen. De Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd; hierdoor kunnen resultaten vergeleken worden met
alle andere leerlingen in Nederland uit dezelfde jaargroep.
Citoscores worden weergegeven in de vaardigheidsniveaus A, B, C, D of E.
De scores zijn als volgt:
A hoog tot zeer
hoog

0 tot 25%
scoort hoger
(landelijk)

B gemiddeld tot
hoog

25 tot 50%
scoort hoger
(landelijk)

C benedengemiddeld tot
gemiddeld

50 tot 75%
scoort hoger
(landelijk)

D
benedengemiddeld

75 tot 100%
scoort hoger
(landelijk)
E laag
Soms staat er ook een + of – achter. Een C- is dan een lage C score en een C+ een hoge C score.
U ziet eerst alleen de toetsen van het huidige schooljaar.
Links onderin uw scherm kunt u een eerder schooljaar aanklikken
om te bekijken welke toetsresultaten uw kind eerder heeft behaald.

Door links bovenin op het icoon huis te drukken, komt u weer bij de beginpagina terecht.
Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, krijgen beide ouders door middel van een eigen
inlogcode toegang tot het ouderportaal. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende
email adressen aan de school kenbaar hebben gemaakt en beiden het recht hebben op ouderlijk
toezicht hebben.
Wij hopen dat u met deze informatie vooruit kunt. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het
graag.
Met vriendelijke groet namens Team I.B.S. de Grienden,
Kim Bisterbosch

