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1 Vooraf 
 

1.1 Inloggen in Schoolkassa 
Er zijn twee type accounts waarmee je kunt inloggen in Schoolkassa. Je kunt met een ParnasSys-

account rechtstreeks in Schoolkassa inloggen. Als iemand geen ParnasSys-account heeft maak je 

een account aan in Schoolkassa. 

 

ParnasSys-account 

Met een ParnasSys-account kun je in Schoolkassa inloggen met de rol applicatiebeheerder, 
administratie of Schoolkassa. Een applicatiebeheerder kan, zo nodig, de rol Schoolkassa bij jouw 
account in ParnasSys toevoegen.  
 
Ga in ParnasSys naar de hoofdpagina (Mijn ParnasSys). Hier zie je het tabblad Schoolkassa.  
Klik op Schoolkassa > Ga naar Schoolkassa. 
Je komt direct in Schoolkassa en hoeft niet opnieuw in te loggen. 

 

 

Een schoolkassa-account 

Je kunt ook een account aanmaken voor gebruikers die geen ParnasSys-account hebben. Hiermee 

kun je bijvoorbeeld iemand van de Ouderraad of TSO zonder ParnasSys-account toegang geven tot 

Schoolkassa. 

 

Met het Schoolkassa-account kun je met je gebruikersnaam en wachtwoord inloggen 

via https://app.schoolkassa.com  

 

 
 

Schoolkassa-account aanmaken 

Je maakt dit account aan in Schoolkassa via Beheer > Beheerders > klik op het plusje > vul de 

gegevens in van deze medewerker. Stel ook een (tijdelijk) wachtwoord in. 

 

Let op 

Er wordt geen mail gestuurd met inloggegevens. De gebruiker kan later zelf het wachtwoord wijzigen 

op de inlogpagina > Wachtwoord vergeten of wijzigen 

Met een Schoolkassa-account kan een gebruiker zelf betaalopdrachten aanmaken.  

Een betaalopdracht is alleen in te zien als je hier als Beheerder aan wordt toegevoegd. Dat kan op 

het moment dat een betaalopdracht wordt aangemaakt onder Beheerders en kan ook later 

gewijzigd worden. 

  

https://app.schoolkassa.com/account/login
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1.2 Betaalservice Mollie 
 

Om gebruik te maken van Schoolkassa is het nodig om je rekeningnummer te registreren bij 

betaalservice Mollie. Je koppelt het rekeningnummer van de school aan je Mollie-account om hier 

betalingen op te kunnen ontvangen. Via Mollie kunnen ouders/verzorgers de betalingen veilig 

overmaken. 

 

Schoolkassa zorgt voor de communicatie met de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers krijgen 

een bericht met een betaalverzoek via Schoolkassa. In het bericht staat een linkje waarmee zij de 

betaling via Mollie kunnen voldoen. Ouders/verzorgers kunnen makkelijk met iDeal betalen of 

kiezen voor een betaling in termijnen. 

 

Lees hoe je je kunt aanmelden bij Mollie in paragraaf 2.1. 

  

 

  

file:///C:/Users/Margot.v.d.Meulen/Downloads/Handleiding%20Schoolkassa%20-%20aug%202021.docx%23_Account_aanmaken_betaalservice
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2 Inrichten schoolkassa 
 

Voordat je van start kunt met Schoolkassa, moet je een aantal dingen instellen: 

● Maak je betaalaccount aan bij Mollie om betalingen te kunnen ontvangen, zie paragraaf 2.1. 
● Beheer in Schoolkassa voor de laatste instellingen, zie paragraaf 2.2. 
 

2.1 Account aanmaken betaalservice Mollie 
 

Om betalingen te kunnen ontvangen, moet jouw school een account aanmaken bij betaalservice 

Mollie. Via Mollie kunnen ouders/verzorgers betalingen doen via iDeal of als zij kiezen om in 

termijnen te betalen via een automatische incasso.  

 

Je voegt het rekeningnummer van de school aan het Mollie-account toe en koppelt dit vervolgens 

aan Schoolkassa.  

 

Wat heb je hiervoor nodig? 

● een kopie van het identiteitsbewijs van een bestuurder die geregistreerd staat bij de KVK 
● het rekeningnummer (IBAN) van de stichting 
● toegang tot deze rekening 
 

Heeft jouw school al een Mollie-account?  

Je hoeft niet opnieuw een Mollie-account aan te maken voor het gebruik van Schoolkassa. Je kunt 

direct de Mollie-sleutel overnemen in Schoolkassa. 

 

Stap 1 Mollie-account aanmaken 

Maak een account aan via de website van Mollie. Doorloop de stappen om je aan te melden bij 

Mollie. 

 

Betaalmethodes 

Kies bij de aanmelding voor de betaalmethodes  

• iDeal: nodig voor betaling in één keer  
• SEPA-incasso: nodig voor termijnbetalingen. 

 
Het controleren van de gegevens door Mollie, met name voor de aanvraag SEPA-incasso kan enkele 

dagen duren, begin dus op tijd met je aanvraag. Zodra het account actief is en beide 

betaalmethodes zijn goedgekeurd, kun je je rekeningnummer aan Schoolkassa gaan koppelen 

 

Stap 2 Mollie-sleutel (API key) overnemen in Schoolkassa 

Log in met het aangemaakte Mollie-account en kopieer de API key van dit rekeningnummer. 

 

 

Ga in Schoolkassa naar Beheer > Rekeningen en kopieer de Live API-key hierin. Geef het 

rekeningnummer een duidelijke naam en vul het rekeningnummer in. Klik op Opslaan.  

https://www.mollie.com/dashboard/signup?lang=nl
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Tip  

Kopieer de code en plak deze in Schoolkassa. Overtypen gaat soms fout. 

Op het moment dat je hier het rekeningnummer van de school hebt ingevuld, wordt er een 

aanvraag verzonden voor de licentie voor Schoolkassa. De licentie zal hierna voor jouw school 

worden aangezet, dit gebeurt meestal binnen 1 werkdag. 

 

Meerdere rekeningnummers 

In Schoolkassa kun je meerdere rekeningen toevoegen. Koppel bijvoorbeeld een rekeningnummer 

voor de school, maar ook een eigen rekeningnummer voor de TSO of Ouderraad in Schoolkassa. 

 

Staat de TSO of Ouderraad ook ingeschreven bij de KVK? Dan kan dit Mollie-account worden 

aangevraagd door de bestuurder, zoals ingeschreven bij de KVK. 

 

Let op: Mollie kan maar op één rekeningnummer uitbetalen, per rekeningnummer heb je dus een 

aparte Mollie-sleutel (API key) nodig. 

Om te voorkomen dat er per school/rekeningnummer een apart account met een eigen e-mailadres 

aangemaakt hoeft te worden kun je in het Mollie-account een tweede organisatie toevoegen. Je 

leest hoe je organisaties toevoegt op de website van Mollie. 

 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/schoolkassa
https://help.mollie.com/hc/nl/articles/360014268520-Kan-ik-meerdere-bedrijven-aan-mijn-Mollie-account-koppelen-
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2.2  Beheer Schoolkassa 
 

De instellingen van Schoolkassa vind je onder het tabblad Beheer. Voor het eerste gebruik van 

Schoolkassa moet je een aantal dingen instellen.  

 

 

 
 

In de balk aan de linkerkant op deze pagina zie je volgende instellingen: 

 

● Algemeen: hier staan de gegevens van de school. Naam, adres en plaats. Controleer deze 
gegevens en pas ze zo nodig aan. 
Sublesgroepen tonen: Geef aan of sublesgroepen getoond mogen worden bij het selecteren van 
ontvangers in de betaalopdracht. 
 

 
 

● Ouders & kinderen: hier zie je alle kinderen en ouders/verzorgers. Deze gegevens worden via 
de koppeling met ParnasSys geïmporteerd.  
Let op: als gegevens in ParnasSys worden gewijzigd, is dit pas de volgende dag zichtbaar in 

Schoolkassa.  

 

● Rekeningen: Klik op het plusje (rechtsboven) om het rekeningnummer toe te voegen waar de 
betalingen op gestort worden.  
Als het Mollie-account en de betaalmethodes actief zijn, kopieer je de Mollie-sleutel (API key) 

die bij het rekeningnummer hoort. Vul verder het rekeningnummer in en geef deze rekening 
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een duidelijke naam. Je kunt hierna eventueel meer rekeningnummers toevoegen, bijvoorbeeld 

van de Ouderraad of TSO. 

 

Lees in alinea 2.1 hoe je je een account kunt aanmaken bij Mollie om je rekening te koppelen.  

 

● Incassokosten: Hier kun je aangeven of je de incassokosten aan ouders/verzorgers wil 
doorberekenen.  
 
Voor termijnbetalingen (via SEPA-incasso) en storneringen (terugbetaling) worden 
transactiekosten gerekend. Voor een eerste betaling via  iDeal worden geen transactiekosten 
aan de ouder berekend. 
 
Je kunt kiezen om deze kosten aan de ouders/verzorgers door te berekenen. Vul dan deze 
bedragen hier in. Als je deze transactiekosten als school op je neemt, vul je 0 in.  
 
Kijk voor de actuele kosten op https://www.mollie.com/nl/pricing/ 
 

● Beheerders: je vindt hier een overzicht van collega’s met een Schoolkassa-account. Collega’s die 
toegang hebben via ParnasSys zie je hier niet terug.  
Je kan een collega toevoegen via het plusje. Om gegevens van een collega te bewerken klik je 
achter de collega op de drie puntjes > Gegevens bewerken. 
 

● Overzicht versies: hier vind je de release notes, waarin voor elke nieuwe versie wordt 
aangegeven welke nieuwe functionaliteiten er zijn.  
 

● Modules:  als je de aanvullende TSO-module afneemt, zie je deze hieronder. Zie voor meer 
informatie Hoofdstuk 8.  

  

file:///C:/Users/Margot.v.d.Meulen/Downloads/Handleiding%20Schoolkassa%20-%20aug%202021.docx%23_2.1_Account_aanmaken
https://www.mollie.com/nl/pricing/
file:///C:/Users/Margot.v.d.Meulen/Downloads/Handleiding%20Schoolkassa%20-%20aug%202021.docx%23_TSO_Module
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3 Betaalopdracht aanmaken 

 

In het tabblad Betaalopdrachten zie je een overzicht van uitgezette betaalopdrachten.  

Om een nieuwe betaalopdracht aan te maken, ga je naar het tabblad Betaalopdrachten en klik op het 

plusje rechtsboven in. Je ziet het volgende scherm: 

 

 

Vul de volgende velden in om de betaalopdracht aan te maken: 

 

Betaalopdracht gegevens 

● Omschrijving: geef de betaalopdracht een omschrijving.  

● Categorie: kies uit de verschillende categorieën: TSO / Ouderraadbijdrage / Schoolreis / Overige / 
Ouderbijdrage. 
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De optie TSO is alleen zichtbaar bij afname van de TSO-module. Hierbij kun je kiezen om alle drie 

de blokken tegelijk te innen of om het per blok te innen. Als er maar één blok geïnd wordt, moet 

je per jaar dus drie keer een betaalverzoek versturen (begin schooljaar, januari en april). 

● Rekening: als er meerdere rekeningen zijn toegevoegd, kies je hier het rekeningnummer waar je 
de betaling op wil ontvangen. 

● Beheerders: hier kun je aangeven welke collega’s (met een Schoolkassa-account) inzage mogen 
hebben in deze betaalopdracht. Collega's die via ParnasSys inloggen hebben altijd inzage. 

 

Betaling en herinnering 

● Betalingsinstellingen: Als je kikt op Instellen kom je in onderstaand scherm: 

 
o Kies het betalingstype: 

▪ Vaste prijs: Als je een vast bedrag wil vragen per kind, elke ouder betaalt per 
kind hetzelfde bedrag. 
 

▪ Prijs per kind: Het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin. Je 
geeft een bedrag op voor het eerste, tweede en derde kind in een gezin. Voor 
elk volgend kind (4e, 5e etc.) wordt de prijs van het derde kind gerekend. 
 

▪ Ouders zelf laten invullen: het bedrag wordt leeggelaten, ouders zijn hiermee 
vrij om zelf een bedrag in te vullen. Geef bijvoorbeeld in het bericht aan welke 
bedragen ouders over mogen maken. 
 

▪ TSO: Bij keuze voor een betaalverzoek in de categorie TSO wordt het bedrag 
automatisch ingevuld aan de hand van de TSO-instellingen (bij Beheer). 

 

o Geef aan of ouders mogen kiezen voor een betaling in termijnen. 
▪ Kies het aantal termijn waarin ouders mogen aflossen: 

het maximale aantal termijnen (per maand) tot de deadline of 2 termijnen: één 
aan het begin en één halverwege de periode 

 

o Geef aan of ouders bovenop het gevraagde bedrag een donatie mogen doen. 
 

o Geef aan of ouders de betaling mogen afwijzen. Wanneer deze optie op ja staat kan een 
optioneel bericht worden gemaakt dat ouders zien als ze op niet betalen klikken in het 
betaalscherm. 

 

Ontvangers 

● Instromende leerlingen: Kies voor niet meenemen als je de betaalopdracht alleen wilt verzenden 
naar leerlingen die nu onderwijs volgen. Kies voor meenemen als je ook leerlingen wil selecteren 
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die nog gaan starten. Instromende leerlingen die al wel in een groep zijn geplaatst, ontvangen 
dan ook direct een betaalverzoek. 

● Verzenden naar:   

o Groepen: je kiest hier voor een complete groep of meerdere groepen tegelijk, zoals deze 
ook in ParnasSys staan. Selecteer één of meerdere groepen of klik op de knop Alles 
selecteren. 
 

o Individueel: je kunt hier één of meerdere leerlingen selecteren. Je selecteert een leerling 
door op de naam te zoeken.  

● Geen verzoek sturen naar: als je een groep hebt geselecteerd kun je hier leerlingen selecteren 
die je niet in de betaalopdracht mee wil nemen. Ouders/verzorgers van deze kinderen ontvangen 
geen betaalverzoek. 

 

Betaalverzoek 

 

● Berichtgegevens: geef het bericht een onderwerp en typ bij Bericht de tekst die 
ouders/verzorgers ontvangen bij het betaalverzoek. 
In het veld Ondertekening kun je de standaardtekst eventueel wijzigen. 

● Voorbeeld: Bekijk een voorbeeld van je samengestelde betaalverzoek op het bericht voor je deze 
gaat verzenden. 
Het voorbeeld betaalverzoek kun je eventueel delen met een collega, tot dat je de betaalopdracht 
hebt verzonden 

  

 

Nadat je alle gegevens hebt ingevuld, ga je verder naar de volgende stap: Inplannen. 

Klik op Concept opslaan om de betaalopdracht op een later moment verder te bewerken. Wil je de 

betaalopdracht toch niet versturen klik dan op Annuleren. 

 

3.1 Betaalopdracht inplannen 
Wanneer wil je versturen? Er is een standaard verzendschema geselecteerd. Je kunt de volgende 

gegevens nu aanpassen: 
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o Eerste verzenddatum: Als je de betaalopdracht direct wilt versturen, laat je hier de datum 
van die dag staan. Het is ook mogelijk om de betaalopdracht in te plannen voor een datum 
in de toekomst.  

 
 

o Deadline betalingen: Als er wordt gekozen om het betaalverzoek in termijnen te betalen, 
worden de termijnen tot deze datum berekend. 
 

o Herinneringen: In dit scherm kun je het schema met verstuurde berichten aanpassen. Een 
verzorger ontvangt een herinnering als er nog niet is betaald. 
Kies per herinnering voor E-mail of Parro (als je school Parro heeft. Ook kun je aanpassen na 
hoeveel weken of dagen de herinneringen verzonden worden. 

 

Versturen of Inplannen 

Nadat alles goed is ingesteld voor de betaalopdracht klik je onderaan op de knop Versturen. 

Je ziet de betaalopdracht vervolgens in het overzicht staan.  

 

Heb je een eerste verzenddatum in de toekomst gekozen? Dan klik je op de knop Inplannen. Hierna 

zie je rechts op de betaalopdracht wanneer deze verstuurd zullen worden: 

 

 
 

Het is mogelijk om een ingeplande betaalopdracht nog te wijzigen voor de eerste verzenddatum. Zo 

kan bijvoorbeeld de titel of de inhoud van het bericht gewijzigd worden. 

 

Dit kan door rechts op de betaalopdracht op de drie puntjes te klikken > Klik op Betaalopdracht 

aanpassen. 
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3.2 Berichten 
 

Betaalverzoeken en herinneringen van dit verzoek kun je per mail en/of Parro verzenden. 

 

● E-mail 
Mails met het betaalverzoek worden verstuurd naar de mailadressen van de verzorgers die 
in ParnasSys zijn ingevoerd.  
 

● Parro 
Neemt je school Parro af? Dan kun je ook een betaalverzoek of herinnering versturen via 
Parro. Je hoeft hier niets voor in te stellen, alles staat automatisch goed ingesteld.  
De verzorgers ontvangen een melding in de Parro-app met een link om de betaling te doen. 
 

 
 

 

3.3 Wat krijgt een ouder/verzorger te zien? 
 
Een ouder ontvangt het betaalverzoek via de mail of als bericht in Parro, zoals is ingesteld bij het 

herinneringsschema. 

 

Hieronder zie je een voorbeeld van een e-mail. 
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Hierin ontvangt de ouder/verzorger het bericht met een betaallink. Een ouder kan betalen door op 

de knop Betalen te klikken. In het betaalscherm kiest de ouder voor direct betalen of betalen in 

termijnen. 

 

Donatie 

In een betaalverzoek kan een ouder een donatie bovenop het gevraagde bedrag geven. Als dit is 

aangezet in de betaalopdracht, krijgt de ouder/verzorger een veld te zien waarin zij een Donatie 

kunnen doen boven op het gevraagde bedragen. Hierin heeft de ouder/verzorger de mogelijkheid 

een extra bedrag naar keuze in toe voeren. 

 

Niet betalen 

Deze optie is alleen te zien als deze is ingesteld bij het aanmaken van de betaalopdracht. De ouder 

kan hiermee het betaalverzoek afwijzen, bijvoorbeeld als zij niet kunnen of willen betalen. 

Zij krijgen dan optioneel een bericht te zien vanuit de school.  

In het schoolkassa systeem komt te staan dat voor deze leerling niet is betaald.  
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4 Overzicht betaalopdrachten 
 

Een overzicht van de betaalopdrachten vind je onder het kopje Betaalopdrachten. Je ziet hieronder 

een voorbeeld van enkele lopende betaalopdrachten. Klik op Afgerond voor het overzicht met de 

afgeronde betaalopdrachten. Een betaalopdracht is afgerond als het doelbedrag is behaald of als je 

deze handmatig op afgesloten hebt gezet.  

 

 
 

Per betaalopdracht zie je aan het icoon in welke categorie de betaalopdracht valt. Verder zie je een 

overzicht van de voortgang van de betalingen. Je ziet hoeveel er opgehaald is en hoeveel 

herinneringen er zijn verstuurd. Als je op de drie puntjes (rechts) klikt, kun je nog enkele acties 

ondernemen met deze betaalopdracht:  

  

● Naam wijzigen: verander de naam van de betaalopdracht. 

● Gebruik als template: maak een kopie met dezelfde gegevens voor een nieuwe 

betaalopdracht. 

● Betaalopdracht afronden: als het doelbedrag nog niet behaald is, maar je wil de 

betaalopdracht afsluiten. 

● Planning aanpassen: hier kun je het herinneringsschema na het aanmaken van de 

betaalopdracht aanpassen. Bijvoorbeeld om een herinnering eerder of later uit te laten te 

sturen. 
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5 Onderhouden van een betaalopdracht  
 

In het overzicht met Lopende betaalopdrachten kun je de uitgezette betaalopdrachten bekijken en 

beheren.  

 

 
 

In het voorbeeld hierboven zie bij de bovenste betaalopdracht Overblijfgeld een balkje met de 

voortgang. Er is 52% opgehaald van het doelbedrag voor deze opdracht.  

 

Daarnaast zie je het bedrag dat tot nu toe is opgehaald (€ 49.150,50). Ook zie je voor hoeveel 

leerlingen het bedrag is opgehaald (151 van de 275) en het bedrag dat per kind wordt gevraagd  

(€ 325,50). In de meest rechtse kolom zie je dat er op dit moment nog 0 herinneringen verzonden 

zijn. 

 

Door op de betaalopdracht te klikken, zie je de details van deze opdracht. 

 

 
 

De kolom links toont een samenvatting van de betaalopdracht, net als in het overzicht 

Betaalopdrachten. Verder zie je hier een overzicht van de leerlingen die in deze betaalopdracht zijn 
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opgenomen. Links zie je de leerlingen waar nog niet voor betaald is, rechts zie je de leerlingen waar 

wel voor betaald is. Bovenin kun je zoeken op de leerlingnaam of filteren op een groep. 

 

Je ziet de leerlingen onder de volgende kopjes: 

• Nog niet gereageerd: de ouders/verzorgers van deze leerling hebben nog niet betaald. 

• Lopend: de ouders/verzorgers van deze leerling betalen in termijnen. 

• Ontvangt geen herinneringen: de ouders/verzorgers van deze leerlingen hebben nog niet 
betaald, maar zullen geen herinnering ontvangen. 

• Betaald: de ouders/verzorgers van deze leerlingen hebben betaald. 
 

Verder zie je op het overzicht onder andere: 

 

• Wanneer het laatste bericht is verzonden 

• Via welk kanaal (E-mail/ Parro) 

• Opmerkingen die bij de betaling zijn gemaakt door de ouder/verzorger of beheerder in 
Schoolkassa. 

• Bij een termijnbetaling: of er storneringen zijn geweest 

• Donaties 

 

 

 

Opmerkingen 

Ouders hebben de mogelijkheid om in het betaalverzoek eventueel een opmerking ter feedback te 

plaatsen. 

 

Je ziet deze opmerkingen terug in het overzicht van de betaalopdracht. Dit is te herkennen aan het 

tekentje achter de leerlingnaam. 

 

Om de opmerking te lezen ga je met de muis over dit teken. Er verschijnt een pop-up scherm waarin 

de opmerking van deze ouder te lezen is. 

 

 
Op deze manier worden ook eventuele opmerkingen getoond die door een medewerker in 

Schoolkassa zijn ingevoerd. 

 

 
 

Donaties 

Verzorgers kunnen bovenop het gevraagde bedrag een donatie overmaken. Deze extra betaling aan 

de school zie je terug achter de leerlingnaam onder het kopje Betaald. Zie het voorbeeld hieronder. 

Hier is een donatie van € 5 gedaan, bovenop het gevraagde bedrag van € 30. 
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Leerling toevoegen in een betaalopdracht 

Het is mogelijk om in een uitgezette betaalopdracht later nog een kind toe te voegen. Dit kan 

handig zijn als dit kind bijvoorbeeld later in de groep is gekomen.  

 

Je klikt hiervoor de betaalopdracht open, klik vervolgens rechtsboven op het plusje. 

Selecteer de nieuwe ontvanger(s) van de betaalopdracht. Verder kun je geen gegevens wijzigen in 

de betaalopdracht. 

 

Voor dit kind wordt het betaalverzoek verzonden met dezelfde instellingen zoals dit bij de 

bestaande betaalopdracht zo was. De geplande berichten worden nu ook verstuurd naar de ouders 

van dit kind.  

 
 

Overzicht Leerling 

Door in het overzicht een leerling aan te klikken kom je op een scherm met meer informatie over 

deze leerling in de betaalopdracht.  

 
 

   

Bovenaan dit scherm is een kort overzicht hoeveel er betaald/nog te betalen is. Verder zie je in dit 

scherm de volgende kopjes: 

 

● Transacties: dit overzicht toont de iDeal-betaling, handmatige betaling(en), termijnbetalingen 
en eventuele storneringen. Per betaling wordt aangegeven wat de status is van de betaling. 
Achter de Transactie worden eventuele transactievergoedingen uitgesplitst weergeven. 

● Contactmomenten: hier zie je op welke momenten er berichten zijn verzonden over deze 
betaling. Je kunt hier zelf een extra contactmoment toevoegen door op het plusje te klikken, 
bijvoorbeeld als er telefonisch contact is geweest. Dit contactmoment verschijnt dan in de lijst 
met contactmomenten.  
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● Verzorgers: hier zie je contactgegevens van ouders/verzorgers van de leerling. Verder worden 
de broertjes/zusjes weergegeven. 
Onderaan vind je de knoppen om de ouders een nieuwe betaalverzoek te versturen 

 

● Samenvatting betaling: In dit overzicht vindt je een uitsplitsing van wat er betaald en wat nog 
openstaat. Hierin worden ook eventuele transactievergoedingen en donaties getoond. 

● Acties: hier kun je overige acties invoeren: 
○ Kan niet betalen of Wil niet betalen: vink één van deze opties aan als een 

ouder/verzorger niet kan of wil betalen. Vul een reden/opmerkingen in. Klik vervolgens 
op Opslaan. Hierna zullen deze ouders/verzorgers geen berichten meer ontvangen over 
dit betaalverzoek. 
 
Betaalt de ouder in termijnen? Dan zorgt deze actie er voor dat geplande termijnen niet 
meer geïnd worden. Het bedrag dat al is overgemaakt, blijft wel geregistreerd staan. 

 

○ Heeft contant / per bank betaald: vink dit aan als de ouder/verzorger buiten Schoolkassa 
om heeft betaald, via een overschrijving of een contante betaling. 
 
Er verschijnt een invoerveld waarin je kunt aangeven hoeveel er contant of per bank 
voldaan is. Na opslaan wordt het totaalbedrag aangepast. Als het totale bedrag betaald 
is, komt de leerling onder het kopje Betaald te staan. Deze ouder ontvangt nu geen 
automatische herinneringen meer van Schoolkassa. 

 
 

○ Stuur betaalverzoek voor restantbedrag: Als de betaalopdracht in termijnbetaling is, kun 
je via deze knop een nieuwe betaallink sturen om het resterende bedrag te betalen. Via 
deze link heeft de ouder alleen de mogelijkheid om het (resterende) bedrag in één keer 
via iDeal te betalen. 
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6 Ouders & kinderen 
 

Leerlingen en verzorgers worden automatisch gesynchroniseerd met ParnasSys. Als er wijzigingen 

worden doorgevoerd in ParnasSys, worden één dag later in Schoolkassa overgenomen. Een 

overzicht van de Ouders/verzorgers en Leerlingen vind je via Beheer > Ouders & Kinderen 

 

6.1 Kinderen 
In dit scherm is het overzicht van alle leerlingen te zien. Je kunt in deze lijst zoeken op een naam van 

een leerling, via de zoekbalk (rechtsboven).  

 

Bij elke leerling zie je aan het gekleurde bolletje wat de status van de leerling is. Een kind heeft een 

grijs bolletje als het dit jaar onderwijs gaat volgen of dit jaar is uitgeschreven. Dit volgt op dit 

moment geen onderwijs.  

 
 

 

Leerlingdetails weergeven 

Als je in het tabblad Kinderen op de naam van de leerling klikt, kom je in het volgende scherm: 

  
● Familie: hier staan eventuele broertjes/zusjes aangegeven die ook op deze school zitten. 

● Neem contact op: hier staan namen en contactinfo van de ouders/verzorgers.  

 

6.2 Ouders 
Onder Ouders & Kinderen klik je bovenaan op Ouders voor een overzicht van de ouders/verzorgers. 

Ook deze gegevens worden ‘s nachts met ParnasSys gesynchroniseerd. Je kunt zoeken op de naam 

van de verzorger. 

 

Welke ouders/verzorgers krijgen berichten? 

Alle ouders/verzorgers worden vanuit ParnasSys naar Schoolkassa gesynchroniseerd. Ook wordt de 

contactinformatie meegenomen. Alle verzorgers zullen dus op het ingevoerde e-mailadres een 

betaalverzoek krijgen. 

Wil je dat er naar een ouder geen e-mails verzonden worden? Klik dan de ouder aan en zet het vinkje 

bij E-mail ontvangen uit. 
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7 Logboeken 
 

Onder Beheer vindt je de Logboeken. De logboeken tonen een overzicht van de Contactmomenten 

en Transacties die er zijn gedaan.  

 

Je kunt zoeken op een naam van een leerling om een transactie of contactmoment terug te vinden.  

 
 

 

Je kunt in het logboek Contactmomenten het verstuurde bericht bekijken door met de muis over 

het bericht te gaan. Hierin wordt ook de betaallink getoond die naar deze ouder verzonden is. 

 

  
 

 

Ook kun je een Rapportage downloaden van het logboek Transacties of contactmomenten. Klik 

daarvoor op de knop Download rapportage (rechtsboven). 

 

 
 

- Type: kies voor een overzicht in PDF of Excel. 

- Van: een startdatum van de periode die je wil exporteren. 

- Tot: een einddatum van de periode die je wil exporteren.  

 

Klik vervolgens op Download om de lijst op te vragen.  
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8 TSO-module 
 

Als aanvullende module kun je in Schoolkassa ook de TSO-module afnemen. De TSO-module kun je 

gebruiken om de aanwezigheid bij de Tussenschoolse opvang (TSO) bij te houden en om hier 

betaalopdrachten voor te versturen.  

 

Om deze module af te nemen, ga je naar de TSO-pagina en geef je akkoord om de module af te 

nemen. Door op deze pagina akkoord te geven sluit je een (aanvullende) licentie af voor 

Schoolkassa. 

 

Met de TSO-module kun je als school ouders/verzorgers een digitaal formulier sturen waarmee zij 

kunnen aangeven op welke dagen hun kind(eren) gebruikmaken van de TSO. Daarna kunnen zij ook 

direct de betaling doen voor deze dagen. 

 
Als school kun je ervoor kiezen om deze aanwezigheid in één keer voor het hele schooljaar door te 

laten geven of dit in drie momenten in het jaar te doen. Om de aanwezigheid gespreid op te vragen, 

kun je gebruikmaken van drie periodes: start schooljaar tot en met december, januari tot en met 

maart en april tot einde schooljaar. Ook de betaling kan dan over deze periode worden gedaan.  

 

 

8.1 Aanwezigheidslijsten 
Nadat ouders/verzorgers hebben doorgegeven op welke dagen hun kind aanwezig za zijn bij de 

TSO, genereert Schoolkassa aanwezigheidslijsten. Hiermee kan een TSO-medewerker nagaan welke 

kinderen op welke dag op school overblijven. 

 

Klik in de menubalk op Aanwezigheidslijst TSO 

 

 
 

 

Hier kun je de aanwezigheidslijst per groep bekijken. Met de pijltjes bij Periode kun je bladeren door 

de weken van de kalender.  



23 

 

 

● Een vinkje achter de naam van een leerling betekent dat de leerling die dag staat aangemeld 

voor de TSO. 

● Een rood bolletje geeft aan dat de leerling geen TSO afneemt.  

● Als de leerlingnaam grijs is heeft de ouder nog niet gereageerd op het verzoek of is er nog geen 

verzoek verzonden. 

 

 
 

Deze lijsten kun je ook downloaden als PDF- of Excel-document. Dit document kun je tijdens de TSO 

voor de aanwezigheidscontrole gebruiken. Klik op de knop Exporteren rechts bovenin.  

 

   
 

- Type: kies voor een overzicht in PDF of Excel. 

- Selecteer een maand: een startdatum van de periode die je wil exporteren. 

 

Klik vervolgens op Download om de lijst op te vragen. 

 

8.2 TSO betalingen uitsturen  
De betaling van de TSO gebeurt vooraf. De school kan kiezen om dit voor het hele jaar te doen of in 

drie losse blokken. De prijs kun je per blok invoeren. 

 

Als je de betalingen per blok verstuurt, dan is het mogelijk om het bedrag van het blok later in het 

jaar aan te passen. Dit doe je voorafgaand aan het versturen van de betaalopdracht.  

Je kunt deze bedragen per blok zelf instellen via Beheer > TSO > Instellingen. De school geeft hier 

ook aan op welke dagen TSO wordt aangeboden.  

 

Let op: Per periode en leerling kan er maar één TSO betaalopdracht aangemaakt worden om de 

aanwezigheid op te vragen. Is er toch iets misgegaan in de betaalopdracht, dan kun je een 

betaalopdracht aanmaken in een andere categorie (bijvoorbeeld overig) 
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Ouders/verzorgers ontvangen een betaalverzoek waarin de zij de aanwezigheid van hun kind op 

deze dagen kunnen opgeven.  

 

Hierna wordt bepaald welk bedrag er overgemaakt moet worden. Als een kind bijvoorbeeld op twee 

van de vier dagen aanwezig is, betaalt de ouder de helft van het aangegeven bedrag.  
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9 Support 
 

Kom je er na het lezen van de handleiding nog niet helemaal uit? 

 

Meer informatie over Schoolkassa vind je op het Kennisportaal: 

https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/categories/360001620880-Schoolkassa  

 

Of stel je vraag aan de Servicedesk door in het Kennisportaal een melding aan te maken.  

 

Heb je geen ParnasSys-account? Mail dan je vraag naar: servicedesk@parnasSys.nl. 

 

 

 

 

 

https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/categories/360001620880-Schoolkassa
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