Ouderportaal Parnassys
Inleiding
Het kind staat centraal in het Parnassys ouderportaal.
Via het ouderportaal geven wij informatie over uw kind(eren), die voor u interessant is.
Het ouderportaal is geschikt voor verschillende apparaten, zoals laptop, tablet en smartphone.
Inlogprocedure
Om in te loggen in het ouderportaal, gebruikt u onderstaande link:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal

Via Parnassys ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een schoolbericht met een inlogcode
(gebruikersnaam) en een link om het wachtwoord in te stellen. Na deze eerste inlogprocedure kunt u
zowel de gebruikersnaam als wachtwoord wijzigen. Dit doet u door op de tab “account” rechtsboven
te klikken eb vervolgens op “profiel”. Hier kunt u ook andere persoonsgebonden gegevens wijzigen.
Mocht u onverhoopt uw eigen wachtwoord toch kwijtraken, dan kunt u dit melden aan de school.
Dan zullen wij u nieuwe inloggegevens toesturen.
Wie krijgt een inlogcode en wachtwoord?
Elk gezin krijgt één inlogcode.

Gescheiden ouders/verzorgers
Indien sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders middels een eigen
inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is dat de ouder niet uit de rechterlijke
macht is ontzet. De ouder/verzorger die nog geen inlogcode heeft, kan dit zelf aan school kenbaar
maken en het emailadres vermelden waarnaar de inlogcode verstuurd moet worden.

Modules Personalia (medisch, gezin, absenties en school)
In deze modules kunt u gegevens inzien en vertrouwd raken met het systeem. U kunt op de naam
van uw kind(eren) klikken. Vervolgens ziet u de tabs “groep” en “over….”.
• Bij het tabblad “groep” staan de klasgenoten van uw kind.

•

•

Bij het tabblad “over…” staan de personalia en medische gegevens van uw kind. Via het
potloodje kunt u gegevens via het ouderportaal wijzigen. Door deze wijzigingen op te slaan,
worden ze doorgeven aan de administratie van de school. Deze maakt de wijzigingen dan
definitief.

Bepaalde gegevens kunt u niet zelf wijzigen in het ouderportaal. Als u iets leest dat volgens u
onjuist is en dat u niet zelf kunt wijzigen, stuurt u dan een mail naar
bs.helenparkhurst@xpectprimair.nl.
Rechtsboven vindt u het profiel van uzelf als ouder/verzorger. Hier kunt u bij “profiel” uw
gegevens zien zoals ze bij ons bekend zijn. U vindt hier ook een tabblad “school” waar de
diverse schoolgegevens staan.

