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Scholing aanvragen? Dat kan via deze webpagina. 

 

Wil je eerst vrijblijvend in gesprek over wat passend is voor je school? Zoek dan contact met 

 
 Joost Wissink,  

Onderwijsadviseur 

0182-540308 

j.wissink@parnassys-academie.nl  

 

 
Parro online teamscholing 
Wil je starten met Parro maar wil je graag eerst een praktische scholing voor het gehele team?  

Dan is dit de perfecte start voor jullie! 

 

Duur: 1,5 uur 

Prijs: € 278,- (scholingen zijn btw-vrij) 

Doelgroep: Startende gebruikers / Schoolteams 

Locatie:  Deze scholing wordt uitsluitend online aangeboden 

 

Inhoud:  

Een introductie op de app (Wat is Parro?) en de mogelijkheden die het middel Parro biedt om meer inhoud te geven 

aan de begrippen ouderbetrokkenheid / participatie / communicatie 

Hoe werkt Parro, een praktische demonstratie met tips die het werken met Parro extra makkelijk maken. 

De deelnemers krijgen tijd om zelf met de app aan de slag te gaan. Aansluitend starten we met het invullen van de 

zogenaamde checklist om afspraken met het team te maken over de instellingen en het gebruik van de Parro app. 

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/parro-ouderportaal-oudercommunicatie
mailto:j.wissink@parnassys-academie.nl


  2  

 

Aan het eind van deze online bijeenkomst is het team klaar om aan de slag te gaan met de app. 

 

Teamscholing op locatie 

Wil je starten met Parro maar wil je graag eerst een praktische scholing op locatie voor het gehele team? Dan is dit de 

perfecte start voor jullie. 

 

Duur: 2,5 uur 

Prijs: € 695,- (scholingen zijn btw-vrij) 

Doelgroep: Startende gebruikers / Schoolteams 

Locatie:  Deze scholing wordt op locatie aangeboden. 

 

 
Inhoud:  

• Een introductie op de app (Wat is Parro?) 

• Een presentatie over de mogelijkheden die het middel biedt om meer inhoud te geven aan de begrippen 

ouderbetrokkenheid / participatie / communicatie.  

• Het schoolteam denkt na over hun visie op deze thema’s en komen tot een gemeenschappelijke visie.  

• Hoe werkt Parro, een praktische demonstratie met tips die werken met Parro extra makkelijk maken. 

• De deelnemers krijgen tijd om zelf met de app aan de slag te gaan.  

• Aansluitend vullen jullie een checklist in om te komen tot afspraken met het team.  

• De afspraken over instellingen en het gebruik van de Parro app worden vastgelegd. 

 

Aan het eind van deze online bijeenkomst is het team klaar om vanuit visie aan de slag te gaan met de app. 

 

Ouderportaal implementatiescholing 

Wil je aan de slag met het ouderportaal van ParnasSys om ouders te informeren over de vorderingen van hun 

kind(eren) en zo de betrokkenheid te verhogen? Dan is het goed om samen met een onderwijsadviseur het traject 

passend bij jullie school verder te verkennen.  

 

Duur: 2,5 uur 

Prijs: € 695,- (scholingen zijn btw-vrij) 

Doelgroep: Startende gebruikers / Schoolteams 

Locatie:  Deze scholing wordt op locatie aangeboden. 

 

 

Tijdens deze scholing: 

- Denken we na over de plek die het ouderportaal heeft binnen de visie op betrokkenheid van ouders en 

communicatie met ouders.   

- Maken we afspraken welke gegevens er worden opengesteld.  

- Bespreken we wat er moet gebeuren om de gegevens te kunnen delen met ouders aan de hand van een 

stappenplan. 

 

Op deze manier wordt het ouderportaal van ParnasSys als middel gestructureerd geïmplementeerd. 
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Maatwerkscholing Ouderportaal / Parro 

Ben je als school aan de slag met het thema ouderbetrokkenheid? Wil je de middelen Parro en/of ouderportaal in gaat 

zetten? Wil je een verdiepingsslag op dit thema maken? 

De adviseurs van de Academie van ParnasSys helpen je hier graag bij. Ongeacht jullie startpunt en wensen is er altijd 

een passend traject uit te stippelen. 

Neem contact op om de mogelijkheden door te nemen. 

 

Duur: In overleg 

Prijs: Op aanvraag 

Doelgroep: Startende en gevorderde gebruikers / Schoolteams 

Locatie:  Deze scholing wordt op locatie aangeboden of kan online verzorgd worden 

 

 

 


