Handleiding ouderportaal Parnassys
Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in het ouderportaal van Parnassys.
Volgt u de stappen om de gegevens en de toetsresultaten van uw kind te kunnen
zien.
U start met het open van internet, bijvoorbeeld Internet Explorer (Windows) of Safari
(Apple).
U tikt in: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal
Vergeet de “s” bij http niet, want u gaat naar een beveiligde omgeving op internet. Als
u bovenstaande link intikt krijgt u onderstaand scherm te zien.

U heeft van school een gebruikersnaam en een
wachtwoord ontvangen, dat vult u in. De figuur
hiernaast geeft een voorbeeld weer. Na het intikken
van uw gebruikersnaam en wachtwoord klikt u op
“aanmelden”.
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Na het aanmelden komt u op een pagina
zoals hiernaast is weer gegeven. De “start”
pagina van het Parnassys ouderportaal.
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Deze ouder heeft drie kinderen op school,
zoals u kunt zien.

Wat kunt allemaal doen in het ouderprotaal van Parnassys?
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Hierboven ziet u de balk op de internetpagina van ons voorbeeld. U bent op de “start”
pagina. U ziet verder de volgende namen staan:
 Naam of namen van uw kinderen;
 Gezin;
 School;
 Account;
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 Uitloggen.
Op al deze namen kunt u klikken. Hieronder krijgt u een overzicht van wat u ziet en
kunt doen bij de verschillende knoppen.
Naam van uw kind
Sofie

Als u op de naam van uw kind klikt, komt u automatisch op het tabblad
“leerlingenkaart” terecht waar u bovenstaande gegevens van uw kind kunt inzien. Op
tabblad “personalia” staan aanvullende gegevens van uw kind en van u zelf. De
absentie van uw kinderen wordt door de school bijgehouden, achter het tabblad
“absentie” kunt u zien wanneer uw kind afwezig is geweest en wat de reden van
absentie was. Op tabblad “toetsen” staan de
toetsresultaten van uw kind op de CITO-toetsen.
U ziet op het voorbeeld ‘schooljaar 2011/2012’
staan. Door op het pijltje ernaast te klikken, kunt
u naar eerdere schooljaren terug kijken. Dan ziet
u de resultaten op de CITO-toetsen uit het
schooljaar wat u aanklikt. Het tabblad
“methodetoetsen” is voor u geblokkeerd. Wat hiermee te doen? Dat werkt toch niet?

Gezin
De knop “gezin” laat de gegevens zien
over u als ouder / verzorger. Verder
zijn indien bekend ook de
gezinsgegevens verder ingevuld.
Onder aan de pagina staat een knop
corrigeren. Hier kunt u de gegevens
van deze pagina wijzigen. Gebruikt u
de knop alleen als de gegevens niet
kloppen.

School
De knop “school” laat de gegevens van de
school zien en het bestuur.

Account
Achter de knop “account” worden uw
account gegevens weergegeven. U heeft
van school een gebruikersnaam en
wachtwoord gekregen. De gebruikersnaam
is helaas niet aan te passen, maar het
wachtwoord wel. Wij raden u aan dit te
doen door op de knop “wachtwoord
veranderen” te klikken. Tik uw huidige
wachtwoord in en tweemaal uw nieuwe wachtwoord en druk op opslaan. Uw nieuwe
wachtwoord is opgeslagen. Als u een volgende keer wilt inloggen gebruikt u de
gekregen gebruikersnaam en uw eigen ingestelde wachtwoord.
Mocht u toch uw wachtwoord
vergeten zijn klik dan op “wachtwoord
vergeten”. U wordt dan gevraagd uw
gebruikersnaam en uw e-mailadres in
te vullen. U ontvangt op het
opgegeven e-mailadres een nieuw
wachtwoord. Wij adviseren u om dit
nieuwe wachtwoord meteen de
veranderen in uw eigen wachtwoord volgens de methode zoals hierboven is
beschreven.
Uitloggen
Om de beveiligde omgeving op een veilige manier te kunnen verlaten is het goed om
op de knop “uitloggen” te drukken. U wordt dan gevraagd of u het zeker weet. Klikt u
nogmaals op de knop “uitloggen” en u logt op een veilige manier uit. U komt terecht
op de inlogpagina.

