Beste ouder(s), verzorger(s),

Het ouderportaal vormt een onderdeel van ons administratiesysteem ParnasSys.
Als ouder(s), verzorger(s) kunt u met een eigen wachtwoord inloggen en ‘bij wijze van spreken het
rapport eerder inzien dan dat het kind met het resultaat thuis is van school.’
Ouder (s) ,verzorger(s) krijgen zo de mogelijkheid om hun kind op allerlei manieren te volgen. Voor
alle ouder(s), verzorger(s) is het ouderportaal beschikbaar.
Het ouderportaal is beschikbaar voor de laptop, tablet en smartphone. In een beveiligde omgeving
vindt u gegevens over uw eigen kind(eren). Voor dit onderdeel van het ouderportaal dient u
afzonderlijke inlogcodes te hebben. De inlogcode krijgt u via de mail thuis gestuurd. Het wachtwoord
is lang en ingewikkeld, met kopiëren en plakken gaat het inloggen meestal wel goed. Een tip is om
het wachtwoord aan te passen. U kunt dat regelen onder de knop “profiel”.
Wij hopen U met onderstaande handleiding wegwijs te maken in het ouderportaal.
Ga naar onze website www.andreashof.wsko.nl en klik op de knop ouders>ouderportaal
of
Ga naar: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal
U komt in het inlogscherm
Via het bij ons bekende mailadres heeft U een
Gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen.
Na het inloggen komt u in het startscherm ( Home).
Dit wordt het “dashboard” genoemd.
Dat ziet er zo uit.
Via deze knop ( Home) komt U altijd weer terug in
het startscherm

Klikt U op dit pijltje, dan krijgt U een menu met:
-Profiel ( hier kunt U uw wachtwoord wijzigen)
-School
-Uitloggen

Hier ziet U de naam( namen) van uw kind(eren).
Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt U
een menu met:
-Toetsen
-Groep
-Over uw kind

Als U op de knop profiel klikt krijgt U het volgende scherm te zien:

Hier staan alle gegevens zoals ze bij de school bekend zijn.
Mochten er veranderingen zijn, kunt U door op de knop met het potloodje te klikken deze
wijzigingen doorgeven.

Klik na het aanpassen wel op onderstaande knop Wijzigingen doorgeven.

Na het doorvoeren van deze gegevens door de administratie zijn de wijzigingen ook daadwerkelijk in
het profiel aangepast.

Wat kunt U verder allemaal zien in het ouderportaal?

Hier vindt U de rapporten van het huidige schooljaar en voorgaande jaren
Hier kunt U de resultaten inzien van zowel de landelijke ( CITO toetsen) als de
methode gebonden toetsen inzien.
Hier leest U wanneer uw kind afwezig is geweest.

Hier ziet U welke kinderen erbij uw eigen kind in de groep zitten .
Hier staan de persoonlijke en medische gegevens van uw kind die
bekend zijn bij de school . U heeft hier de mogelijkheid om dit te
wijzigen. Klik daarvoor op het potloodje.

Hier vindt U de toets gegevens van het LOVS ( Leerling Ontwikkelings Volg Systeem) van CITO. Deze
toetsen worden op vast momenten afgenomen. In de periode jan./feb. De M-toets ( midden) en in
mei/juni de E-toets ( eind). Tijdens deze periodes is dit gedeelte van het ouderportaal gesloten om
leerkrachten de mogelijkheid te geven de resultaten in te voeren.
Deze score is landelijk genormeerd.
U ziet eerst alleen de toetsen van het huidige schooljaar. Links onderin uw scherm kunt U een eerder
schooljaar aanklikken om resultaten van een eerder schooljaar te bekijken.

De scores van de Cito –LOVS-toetsen worden in het
ouderportaal weergegeven met de letters A t/m E

