Beste ouders/verzorgers,
Op De Mare hechten we aan een zo open mogelijke manier van communiceren met de
ouders/verzorgers.
In ons administratiesysteem ParnasSys bewaren wij de gegevens van de leerlingen. Gegevens als
adressen, absenties, toetsen, rapporten en verslagen worden hierin bijgehouden.
Wij vinden het een goed idee dat u als ouder/verzorger inzage heeft in de gegevens van uw eigen
kind. Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier van informeren maar
als aanvulling.
Dit is mogelijk via het ouderportaal van ParnasSys. Het ouderportaal is een website waar u kunt
inloggen om de gegevens van uw kind in te zien. U kunt deze website bekijken op uw PC, tablet of
smartphone.

Inlogprocedure
Via ParnasSys ontvangt u op
het door u opgegeven
e-mailadres een schoolbericht
met daarin vermeld een
inlogcode (gebruikersnaam),
wachtwoord en een link naar
het ouderportaal om de
gegevens van uw kind te
kunnen inzien. De eerste keer
logt u in met deze gegevens.
Aangezien het automatisch
verstrekte wachtwoord een
wirwar van cijfers en letters is,
is het handig om dit
wachtwoord te wijzigen en het
nieuwe goed te onthouden.
Mocht u uw wachtwoord kwijtraken, dan kunt u dit melden aan de school
(demare@scopescholen.nl). U krijgt dan een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Na het inloggen ziet u:
Startpagina:
Bovenaan ziet u de naam van uw kind. Zodra u op de naam klikt, opent een venster
met de volgende tabbladen:
Leerlingkaart: Zakelijke gegevens van uw kind
Absentie:
Een overzicht van alle dagen dat uw kind niet aanwezig was
Toetsen:
Een overzicht van alle afgenomen CITO-toetsen. Deze zijn dit schooljaar nog niet
afgenomen. Dit gebeurt landelijk in januari/februari en juni. Daarom ziet u voor dit
jaar nog geen toetsen staan. U kunt klikken op vorige schooljaren. Deze scores zijn
bij u al bekend omdat deze op de rapporten staan.
Rapport:
U leest hier hetzelfde als op het rapport dat uw kind mee naar huis krijgt
School:
Contactgegevens van de school
Profiel:
Hier kunt uw wachtwoord aanpassen. Klikt u voor een instructiefilmpje op
onderstaande link:http://www.integraal.nl/instructiefilmpjes/109/Hoe wijzigt u
uw
wachtwoord?.asp
Zodra er meer functies beschikbaar zijn, laten wij het natuurlijk weten.
Notitie oudervertelgesprek: Als u het bovenstaande allemaal rustig hebt bekeken willen we u
vragen om gelijk actief gebruik te maken van het ouderportaal en de ‘notitie oudervertelgesprek’
in te vullen. Hier kunt u alvast wat informatie over uw kind kwijt. Deze informatie wordt dan
meegenomen in het oudervertelgesprek en eventueel tijdens het gesprek aangevuld. Het mooie is
dat de informatie beschikbaar blijft voor de school en de ouders/verzorgers.

U ziet bovenstaande notitie staan voor het oudervertelgesprek. Als u op de knop reageer klikt kunt
u een stukje schrijven over uw kind. Als u op verzenden klikt staan de gegevens in ons
leerlingvolgsysteem.

