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meestgenoemde redenen
om over te stappen naar Parro

Koppeling ParnasSys
Tijdsbesparingen en gemak
Ouderbetrokkenheid vergroten
Eén kanaal alles in 1 systeem

Korte lijntjes &
snel communiceren
Modern alternatief op
nieuwsbrief en mail
Privacybestendig systeem
Regie bij de leerkracht

Scheiding tussen
werk en privé
Activiteiten &
Gespreksplanner

88%

van de leerkrachten
heeft de opstart van Parro
als eenvoudig ervaren

Voor onze school hebben we verschillende apps
bekeken, maar Parro heeft nu al meer mogelijkheden
terwijl het zich in rap tempo verder ontwikkelt.
Voornamelijk de koppeling met ParnasSys scheelt
enorm veel werk aan het begin van elk schooljaar.
Parro kan op eenvoudige wijze uitgerold worden in
de organisatie. Binnen een week waren alle ouders
deelnemers. Ouders kunnen nu niet meer zonder.

* Resultaten zijn gebaseerd op eigen onderzoek naar
gebruikerservaring onder schoolmedewerkers en ouders.

Positieve effecten
voor leerkrachten door gebruik van Parro

Tijdsbesparing
Parro bespaart elke leerkracht 1 à 2 uur per dag, in
plaats van 's avonds of in het weekend nog berichten te
schrijven op de website, kan dat nu gedurende de les.

Meer participatie
Vroeger briefjes mee, maar werden vaak vergeten of
niet gezien. Als kinderen gevraagd werd iets mee te
nemen, was er vaak maar een enkeling die iets meenam.
Nu met Parro neemt 98% van de kinderen iets mee.

75%

van de leerkrachten vindt de
bereikbaarheid van ouders verbeterd
(overige 25% is neutraal)

Waardering van ouders
We ontvangen veel leuke reacties van ouders en horen
verhalen over enthousiaste kinderen die thuis met hun
ouders praten over de berichten in Parro.

Ouderbetrokkenheid 3.0
We dachten voordat we Parro hadden niets te missen,

maar met Parro ging er een wereld voor
ons open. We willen dit graag uitbreiden naar nog
meer ouderparticipatie.

* Resultaten zijn gebaseerd op eigen onderzoek naar
gebruikerservaring onder schoolmedewerkers en ouders.

Hoe Parro voor scholen bijdraagt tot meer

Ouderbetrokkenheid
77% van de ouders zou het
erg vinden als de school met
Parro zou stoppen.

Laagdrempelige manier
om iedereen te bereiken

Leespercentage hoger
dan e-mail en nieuwsbrief

Snel verzonden en snel gelezen
Zeker de foto’s erg leuk

71%

van de ouders zegt door Parro
meer betrokken te zijn met wat
hun kind meemaakt op school

78%

van de leerkrachten vindt
dat Parro goed ondersteunt
in ouderbetrokkenheid
(16% is neutraal)

Als ouder wordt je meer betrokken bij de klas. Zeker
als je kind wat minder spraakzaam is.
Ik heb als gescheiden ouder weinig contact met mijn
kinderen, en dit is een van de enige manieren dat ik
heel tastbaar kan zien wat er op de school gebeurt.

* Resultaten zijn gebaseerd op eigen onderzoek naar
gebruikerservaring onder schoolmedewerkers en ouders.

