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Algemene uitleg ouderportaal ParnasSys 

 
Dit document is bestemd voor ouders/verzorgers en bevat de handleiding van het ouderportaal van 
administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. 
We hopen u met deze handleiding (beter) wegwijs te maken in het gebruik en de betekenis van het ouderportaal.  
 

 
Ga naar onze website www.samenwerkingsschooldepelikaan.nl. Onder het tabblad informatie vindt u de pagina 
Ouderportaal ParnasSys met daarin de link naar het portaal. Rechtstreeks kan natuurlijk ook door naar de pagina 
www.parnassys.ouderportaal.nl te gaan. 
 
U komt in het inlogscherm ---------------> 
 
Via het bij ons bekende e-mailadres heeft u een  
gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen. 

 
 
 
 

 

 

Na het inloggen komt u in het Home scherm (startscherm). Dit wordt het “dashboard” genoemd en ziet er als volgt 

uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschil Ouderportaal ParnasSys en Social Schools 

Ouderportaal →  Is bedoeld voor ouders om individuele gegevens van hun kind(eren) te volgen. 

Social Schools → Is bedoeld als communicatieplatform over activiteiten, bezigheden in de groepen en 

informatievoorziening van en over de school  

 

U kunt uw wachtwoord wijzigen nadat u bent 

ingelogd. Dit gaat via “profiel”. U vindt dit in 

het uitrolmenu bij het vinkje rechts bovenin 

het HOME scherm. 

Hier ziet u de foto(‘s) en de naam (namen) 

van uw kind(eren). 

Via het pijltje achter de naam van uw kind, 

krijgt u een menu met: 

- rapporten 

- notities 

- absenties 

- over uw kind 

Klikt u op dit 

pijltje, dan krijgt u 

een menu met: 

- profiel 

- school 

- uitloggen 

Via deze knop 

(home) komt u 

altijd weer in het 

startscherm 

http://www.samenwerkingsschooldepelikaan.nl/
http://www.parnassys.ouderportaal.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u klikt op de naam van uw kind rolt onderstaand menu uit. Op elk onderdeel kunt u vervolgens weer 

klikken om het te openen. Hieronder leest u de toelichting bij de verschillende mogelijkheden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Het kan goed zijn dat bepaalde modules niet direct zichtbaar zijn. Dit heeft te maken met het moment van open 

zetten vanuit school. 

Toetsen 
Op De Pelikaan volgen we de ontwikkelingen van onze leerlingen op verschillende manieren. Om na te gaan of ons 

aanbod de juiste is en/of we eventueel moeten bijsturen in het primaire proces, nemen we zowel methode 

gebonden als niet-methode gebonden toetsen af. Hieronder leest u uitleg hoe wij deze gegevens gebruiken en 

communiceren. 

Methode gebonden toetsen 

Methode gebonden toetsen zijn toetsen die horen bij een lesmethode, bijvoorbeeld onze rekenmethode “Wereld 

in getallen”. Deze toetsen zijn bedoeld voor de leerkracht, om te zien welke leerstof de groep als geheel, en de 

kinderen afzonderlijk, goed hebben verwerkt, of minder goed. De daarbij gehanteerde “cijfers” geven een mate van 

beheersing aan. Deze toetsen gebruikt de leerkracht om zijn of haar lesaanbod op af te stemmen. Deze cijfers zijn 

dus niet te vergelijken met een rapportcijfer! Wel biedt het zicht welke onderdelen van bepaalde lesstof nog 

aandacht verdient. 

De functies in het startscherm: 

Updates: mededelingen van ParnasSys 

Absenties: wanneer was uw kind afwezig 

Nieuws: mededelingen van de school (wij 

gebruiken hier Social Schools voor) 

Activiteiten: jaarplanner van de school (wij 

gebruiken hier Social Schools voor) 

Het onderdeel “rapporten” laat de 

rapporten van de afgelopen jaren zien. In 

het betreffende scherm wel het juiste 

schooljaar opgeven! 

Het onderdeel “notities” laat verslagen zien 

van gesprekken met eventueel gemaakte 

afspraken.  

Het onderdeel “over + naam” laat de 

persoonlijke gegevens van uw kind zien. U 

kunt wijzigingen (bv. adres, 

telefoonnummer) zelf aanbrengen door te 

klikken op het potloodje rechtsboven in het 

scherm. Alles dat u wijzigt wordt als 

wijzigingsvoorstel naar de administratie 

gestuurd. Daar wordt het na goedkeuring 

definitief gemaakt. 



 

 

Op De Pelikaan kiezen we ervoor om deze cijfers niet zichtbaar te maken in het ouderportaal. Reden hiervoor is dat 

een cijfer geen recht doet aan het kind en onderwijs. Een getal zegt niet zoveel als de juiste context ontbreekt. 

Immers belangrijke vaardigheden als “samenwerken”, “inzet en werkhouding”, “zelfregulatie”, “burgerschap” en 

“persoonsontwikkeling” zijn moeilijk te vatten in een cijfer. Wij onderstrepen daarom dat het kijken naar alleen de 

cijfers geen recht doet aan de totale ontwikkeling van kinderen! 

Uiteraard mag u van ons verwachten dat we u op de hoogte houden over de vorderingen van uw kind(eren). Dit 

gaat altijd om interactie. Hier gebruiken we de oudergesprekken voor. In het geval van opvallendheden zullen we u 

tussentijds informeren. Vertrouw op het professionele inzicht en de deskundigheid van de leerkracht om uw kind 

dat te bieden wat het nodig heeft.  

Niet methode gebonden toetsen 

Dit onderdeel maken we zichtbaar in het ouderportaal na het rapport. Dat geeft ons de gelegenheid u tijdig te 

informeren. 

Hier vindt u de toetsgegevens van het LOVS (leerling ontwikkeling volg systeem). Wij gebruiken hiervoor de 

tweejaarlijkse CITO toetsen. Deze toetsen worden op vaste momenten afgenomen. Rond januari/februari de M-

toets (Midden) en in juni de E-toets (Eind). Deze toetsgegevens vindt u ook altijd bij het rapport van uw kind(eren). 

Kinderen maken deze toetsen in principe zonder hulp. De norm wat betreft de score is landelijk genormeerd. 

In het scherm ziet u eerst alleen de toetsen van het huidige schooljaar.  

Links onderaan uw scherm kunt u een eerder schooljaar aanklikken om te  

bekijken welke opbrengsten uw kind eerder heeft behaald. 

De scores van de CITO LOVS toetsen worden in het ouderportaal  

weergegeven met de romeinse cijfers I t/m V. Een dergelijk romeins 

cijfer geeft aan in welk niveau uw kind zich bevindt in vergelijking  

met andere kinderen in Nederland 

In de midden- en bovenbouw groepen ontvangt u tevens bij het rapport  

een uitdraai met grafieken waarin de scores nauwkeurig worden  

weergegeven en u de ontwikkeling goed kunt volgen. 

 

Tot slot 
Komt u er niet helemaal uit, probeer het dan eens samen met een collega-ouder. Lukt het dan alsnog niet, dan kunt 

u zich wenden tot de groepsleerkracht, de administratie of de directie. Roept de informatie op het ouderportaal 

inhoudelijke vragen bij u op? Natuurlijk kunt u, als u erg bezorgd bent, terecht bij de groepsleerkracht. Wel vragen 

wij u hier terughoudend in te zijn. Bij zorgen vanuit de school nemen wij andersom ook altijd tussentijds contact 

met u op. 

 


