Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen jaren bent u van ons gewend dat we mededelingen, excursies en andere
informatie veelal communiceren via de e-mail. Vanuit de ouders van de MR en het team kwam het
verzoek of wij ouders niet kunnen informeren via een app. Op deze manier heeft u de informatie en
foto’s snel bij de hand en ontvangt u minder losse e-mails. Hierbij introduceren wij dan ook de
schoolapp: Parro!
Hoe downloadt u de app?
U downloadt de app via de App Store of via Google Play. U typt in het zoekvenster in: Parro.
Wilt u liever de berichten en foto’s op uw computer ontvangen of heeft u een Windows
Phone? Ga dan naar talk.parro.com.
Hoe logt u in?
U ontvangt komende week van de leerkracht een e-mail zodat u ook Parro kan gebruiken. In deze
e-mail staat een koppelcode. Na het downloaden van de app komt u in het beginscherm. U klikt
daarna op: ‘Log in als…ouder’. U vult hierna de koppelcode uit de e-mail in en daarna vult u de
andere gegevens in. Op deze manier blijft de privacy van de groep beschermd.
Hoe werkt het als u meerdere kinderen heeft op school?
U kiest één koppelcode om mee te starten. Bent u eenmaal ingelogd op de omgeving van
Parro dan kan u via de knop ‘Groep toevoegen’ de andere ontvangen koppelcodes van de
groepen van uw kind(eren) invullen. Deze verschijnen dan automatisch op het scherm.
Hoe ontvangt u een bericht?
Dit gaat helemaal automatisch! De mededelingen ontvangt u in de rechterkolom als u de
juiste groep heeft aangeklikt.
Wat voor soort berichten kunt u verwachten?
We zijn gestart met de app om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de
klassen. Dit houdt in dat de leerkracht een mededeling kan plaatsen, een vraag kan stellen m.b.t. hulp
in de klas of omdat er bepaalde materialen gespaard worden. Ook geeft de app u een kijkje in de klas
wanneer er speciale (gast)lessen gegeven worden of we op excursie gaan.
Wat verwachten we van u?
Op de app worden foto’s (alleen als u toestemming heeft gegeven) en mededelingen geplaatst. Wij
vragen u om zorgvuldig met deze informatie en foto’s om te gaan. Bij een oproep voor een excursie of
materiaal kunt u reageren op een bericht. Wij vragen u alleen hierop te reageren als u iets kunt
betekenen voor de vraag van de leerkracht. Vragen over andere bezigheden kunnen nog steeds
persoonlijk via de leerkracht of via de e-mail gesteld worden.
Vriendelijke groet,
Team WSKO Andreashof

