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Onderwijsinstellingen maken in toenemende mate gebruik van
digitale toepassingen binnen het onderwijs. Bij het gebruik en
levering van deze producten
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1

Doelen

1.1

Communicatie met ouders digitaal ondersteunen
Voordelen:
• Realtime informatie, altijd beschikbaar
• Informatie op één plek organiseren: efficiëntie (jaarkalender, emailadressen, etc.)
• Zorgvuldigheid: geen brieven die kwijtraken

1.2

Ouderparticipatie faciliteren: pedagogisch en didactisch partnerschap
Voordelen:
• Transparantie naar ouders
• Benadrukt gezamenlijke verantwoordelijkheid
• Bespaart leestijd bij gesprekken

1.3

Administratieve gegevens up to date houden
Voordelen:
• Ouders voelen zich verantwoordelijk voor correctheid van gegevens
• Belangrijke informatie is up to date
• Administratieve last m.b.t. wijzigingen wordt lichter: wijzigingen komen digitaal
binnen
• Databeheer op één plaats

2

Invoering

Er is sprake van een technische implementatie en een inhoudelijke implementatie. In de volgende
opzet worden deze zaken geïntegreerd:
2.1

Visie ontwikkelen op de relatie tussen ouderbeleid en het ouderportaal
Het ouderportaal is een middel wat binnen de visie op ouderbeleid een hele nuttige functie kan
hebben. Betrek in deze fase desgewenst jouw onderwijsadviesdienst om de aansluiting bij de
onderwijskundige ontwikkelingen optimaal te laten verlopen.

2.2

Orderformulier ouderportaal naar ParnasSys retourneren
Een orderformulier tref je aan op https://parnassys.nl/producten/modules/ouderportaal.

2.3

Kiezen welke modules er in welke volgorde en op welke termijn worden geactiveerd.
Een logische volgorde is: beginnen met administratieve modules en vervolgens
onderwijsinhoudelijke modules activeren. Het tonen van administratieve gegevens heeft
duidelijk minder consequenties voor de schoolorganisatie dan het activeren van bijvoorbeeld de
modules hulpplannen en toetsen.
Het is verstandig om in fasen te werken en tussentijds de ouders te informeren over een
volgende stap door middel van een informatieavond. Tijdens zo’n informatieavond kan dan
toegelicht worden welke module er zichtbaar wordt en welke gegevens daarop getoond
worden. Deze gegevens kunnen dan toegelicht worden.
De volgende fases zijn denkbaar:
Fase 1: administratieve gegevens leerling
• Leerlingkaarten personalia (gezin, absentie, medisch, facturen) worden altijd getoond.

Bij deze fase is het belangrijk om te realiseren dat de ouders middels een formulier correcties
op de administratieve gegevens kunnen doorgeven. Dit komt dan als email bij de school binnen.
Hierover moet uitleg gegeven worden aan de ouders. Verder kunnen de andere modules
toegelicht worden.
Fase 2: schoolgegevens
• Jaarplanner
• Nieuws
• Medewerkers
Deze fase is weinig ingrijpend omdat het feitelijk gaat om gegevens die al in papieren vorm
beschikbaar zijn. De enige verandering is dat deze informatie nu digitaal beschikbaar komt.
Fase 3: gegevens groep
• Groep
• Rooster
Bij deze fase kan een toelichting gegeven worden op het rooster. Daarnaast is het belangrijk om
te doordenken welke gegevens van de groep er gepubliceerd worden. Het is ook belangrijk om
met de ouders of ouderraad hierover af te stemmen wat wenselijk is. Er kunnen ouders zijn die
bezwaar hebben tegen al te veel gegevens van hun kinderen beschikbaar voor anderen. Om die
reden zijn er diverse instelmogelijkheden bij de module groep.
Fase 4: hulpplannen van de leerlingen
• Hulpplan
De hulpplannen van de leerlingen gaan doorgaans al ter ondertekening mee naar huis, dus deze
fase betreft meestal een digitalisering van de huidige werkwijze.
Fase 5 en verder: LVS gegevens van de leerlingen
• Rapport
• Methodetoetsen
• Notities
• Toetsen
Deze fase kan opgesplitst worden per module of meerdere modules tegelijk. Voor elke module
of groepje modulen is er een informatie-avond voor de ouders wenselijk.
2.4

Communicatie met het team over consequenties van openstelling
Elk van de bovenstaande fasen vraagt om een goede doordenking van de consequenties voor
het team. Voorbeeld: als de handelingsplannen online voor de ouders inzichtelijk zijn, wat
betekent dit voor de manier van formuleren in deze plannen?

2.5

Modules activeren
Zie handleiding op www.parnassys.net.

2.6

Accounts naar ouders verzenden
Bij deze stap is het belangrijk om de ouders goed duidelijk te maken wat ze moeten doen als er
iets niet werkt. Wie is er op school aanspreekpunt? Een kort instructieblad is wenselijk.

2.7

Communicatie met ouders over openstelling

3

Meer informatie

3.1

Handleiding ouderportaal
Er is een handleiding ouderportaal beschikbaar via www.parnassys.net waarin alle
mogelijkheden beschreven worden.

3.2

Begeleiding bij implementatie ouderportaal
Voor een overzicht van alle mogelijkheden van scholingen, ga aar
www.parnassys.nl/academie/scholingen.

