
                                                  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
   
Wij gebruiken op school Parro als ouderportal. Binnenkort ontvang u een e-mail zodat u ook Parro kunt 
gebruiken. Deze app geeft veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om ouders op 
de hoogte te houden over het onderwijs. Daarnaast kunnen we snel rapportgesprekken plannen, 
hulpouders vragen bij activiteiten en af en toe foto’s delen vanuit de groep. 
Ouders kunnen onderling contact hebben, indien zij de contactgegevens zelf open hebben gezet. Als ouder 
beheert u zelf het al dan niet geven van toestemming voor het gebruik van bijv. beeldmateriaal. Daarnaast 
is het voor leerkrachten heel eenvoudig om AVG-proof te kunnen communiceren en delen. 
Parro is vooral voor eenvoudige communicatie tussen school naar ouders. Het is niet bedoeld als 
appfunctie om veelvuldig met leerkrachten te communiceren. Gebruik het dus bewust. Een kort berichtje 
vanuit de leerkracht of een ouder kan. Verdere uitwisseling van informatie gebeurt in een gesprek. 
Algemene informatie vanuit school wordt via ParnasSys verstuurd. 
 
Team basisschool De Boomgaard. 
 
Om van start te gaan met Parro volgt u de volgende stappen: 

 

1 

Accepteer de uitnodiging 
Binnenkort ontvangt u een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van 
je kind”. U bent nu toegevoegd aan de groep. Heeft u al een ParnasSys-account, dan 
kunt u inloggen en doorgaan naar stap 3. Heeft u nog geen ParnasSys-account, dan 
volgt de tweede mail en gaat u door naar stap 2. 

2 

 
Maak uw account actief 
Vanuit ParnasSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee 
maakt u een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is 
verlopen, kunt u de leerkracht vragen om u opnieuw uit te nodigen. 
 

3 

Inloggen 
U kunt nu inloggen in Parro. Dat kan op de telefoon door de app te downloaden in 
de App Store of Google Play Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log 
dan in op talk.parro.com. 

 

Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

 

Zoek op ‘Parro’ in: 

 

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com. 

https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl
http://www.parro.com/ouders

