Voorbeeld van inhoud notitiecategorie
‘Ervaringen thuisonderwijs’
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en die van uw kind(eren) in de ‘thuisonderwijsperiode’ die
nu (gedeeltelijk) achter ons ligt. Als uw kind weer naar school komt, willen we hem/haar zo goed
mogelijk opvangen en onderwijs kunnen geven. Wilt u daarom onderstaande vragen beantwoorden
en op ‘verzenden’ drukken? Alvast hartelijk dank.
1. Is er in de naaste omgeving sprake geweest van corona? Wat heeft uw kind daar
van gemerkt? En hoe heeft hij/zij daar op gereageerd?
2. Hoe heeft uw kind zich ontwikkeld op het gebied van taal en rekenen, denkt u?
3. En op welke andere gebieden heeft uw kind (veel) geleerd volgens u?
4. Welke spelletjes/activiteiten deed uw kind vooral naast de schooltaken?
5. Waarom heeft hij/zij weer zin in school? Of waarom niet?
Hartelijke groet,
Juf/meester
Uiteraard zijn deze vragen naar eigen inzicht aan te passen en aan vullen.

Technische handleiding notitiecategorie toevoegen en gebruiken
voor het bevragen van ouders
Stappen in beheer (voor iemand die de rechten daarvoor heeft):
1. Maak via Beheer een nieuwe notitiecategorie aan met bijvoorbeeld de titel ‘Ervaringen
thuisonderwijs’
2. Zorg dat deze notitie het kenmerk ‘Publiceren in Ouderportaal, ouders kunnen reageren’
heeft.
3. Zet het vinkje ‘Standaard op groepskaart’ aan.
4. Plak in het format van die notitie de vragen die je wilt stellen.
5. Zorg dat in Beheer, bij Ouderportaal, bij Modules de Notities actief staan; (als je alleen deze
ene notitiecategorie wilt tonen, zorg dan dat alle andere notitiecategorieën het kenmerk
‘Niet publiceren in het Ouderportaal’ hebben.
Stappen per groep (kan iemand met leerkrachtrechten in ParnasSys):
1. Deze notitie kan in een keer bij alle leerlingen van een groep geplaatst worden, namelijk via
de map van die groep:
a. Ga naar de groep > Map
b. Vink alle leerlingen aan (door een vinkje te zetten voor ‘achternaam’)
c. Klik onderaan op de knop ‘Individuele notitie(s) opstellen’.

d. Kies de betreffende categorie en bedenk een passend onderwerp (bijvoorbeeld
‘ervaringen thuisonderwijs tot 11 mei 2020’).
e. Klik op ‘Opslaan’ en de notitie is bij alle kinderen zichtbaar in het ouderportaal.
2. Als je ook met Parro werkt dan krijgen de ouders in Parro een berichtje dat er een nieuwe
notitie op het Ouderportaal staat.

Wil je uitproberen wat ouders zien/hoe deze manier werkt?
Ga naar beheer > modules > klik onderaan op ‘inloggen als verzorger’ > kies een kind waarbij de
notitie is toegevoegd.
N.B. dat werkt alleen als bij het inlogaccount van de medewerker die dit wil proberen óok een vinkje
staat bij aanstelling bij de rol ‘beheer ouderportaal’. Dit vinkje moet ook aanstaan als je al
applicatiebeheerder bent.

Stappen voor de ouder:
1. De ouder opent het ouderportaal en bekijkt de notitie
2. De ouder klikt op de knop ‘reageer’

3. In het tekstvak kan de ouder een reactie op de vragen typen.
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4. De ouder sluit af met ‘verzenden’.

Succes ermee!
Heb je vragen of opmerkingen?
Neem contact op met Bert van der Mel, g.vandermel@parnassys-academie.nl
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