
Inloggen 
Via https://ouders.parnassys.net  komt u op het ouderportaal. Hier logt u in met een eigen 
gebruikersnaam en wachtwoord.  
 
Gebruikersnaam vergeten? 
U kunt uw gebruikersnaam opvragen via de inlogpagina. Als u daar op ‘Hulp bij inlogproblemen’ en 
vervolgens op ‘Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten’ klikt, kunt u uw e-mailadres opgeven en wordt 
uw gebruikersnaam naar uw e-mailadres opgestuurd. Dit e-mailadres dient wel aan het 
Ouderportaal-account gekoppeld te zijn!  
 
Wachtwoord vergeten? 
Een nieuw wachtwoord kunt u ook via de inlogpagina aanvragen bij ‘Hulp bij inlogproblemen’. U 
ontvangt een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. 

Wijzigen gegevens 
Soms ziet u bij de gegevens van u of uw kind(eren) in ouderportaal een potloodje staan (rechts boven 
het betreffende vak). Hiermee kunt u wijzigingen doorgeven aan de school. Dat gebeurt automatisch 
per mail. De school verwerkt de wijzigingen zo spoedig mogelijk. 

Onderdelen ParnasSys 
Zoals eerder aangegeven zijn een aantal onderdelen in deze fase opengezet. De onderdelen staan in 
het keuzemenu’s links en rechts bovenaan de openingspagina.  

 

Hieronder volgt de toelichting op een aantal onderdelen in de menu’s: 

Toetsen 
De methodetoetsen worden getoond. In het menu links kan voor een specifieke vakgebied worden 
gekozen. Door vervolgens op een toets te klikken wordt het resultaat van de toets getoond.  
 
Methodetoetsen zijn toetsen die horen bij een lesmethode, bijvoorbeeld van de rekenmethode 
“Pluspunt” of onze taalmethode “Taal Actief”. Deze toetsen zijn bedoeld voor de groepsleraar om te 
zien welke leerstof door de groep in z’n geheel en door de leerlingen afzonderlijk goed is verwerkt.  
De daarbij gehanteerde ‘cijfers’ geven een mate van beheersing aan. Deze toetsen gebruikt de 
leerkracht vervolgens om zijn lesaanbod op af te stemmen. De cijfers die hier te zien zijn, zijn daarom 
niet zomaar te vergelijken met een rapportcijfer. Bij een toets met een 80% beheersingsnorm heeft 
een leerling die 60% goed heeft een onvoldoende als ‘cijfer’. Het is goed om dit bij het lezen van de 
scores van de methodetoetsen te beseffen. Het portaal is vooral bedoeld als OUDERportaal en niet 
om scores met kinderen te bespreken.  
De resultaten van Taal en Rekenen zijn in de groepen die digitaal werken soms op twee plaatsen te 
vinden. Handmatige invoer is bijv. te vinden bij Taal, Spelling en Rekenen. De resultaten die 
automatisch met Parnassys worden gekoppeld bij digitaal toetsen zijn herkenbaar als er ‘Taal, 
Rekenen of Spelling via resultatenkoppeling’ bij staat. 
Van een aantal vakgebieden worden de gegevens in ParnasSys direct verwerkt. U vindt daarom niet 
van alle vakgebieden resultaten.  
De datum die vermeld wordt bij de toetsen, is de datum van invoer en niet van afname. 

https://ouders.parnassys.net/


Absenties 
De absenties, inclusief reden, datum en geoorloofd/ongeoorloofd, worden getoond. 

Groep 

Hier worden de klasgenoten en de leerkracht van de groep getoond. Ook andere gekoppelde 

teamleden zijn zichtbaar. De adresgegevens van de klasgenoten worden getoond door op de leerling 

te klikken.  

Over …(Leerling) 

Onder het kopje ‘Personalia’ worden de personalia, noodnummers, groepsgegevens en de 

schoolaanmelding getoond. Wijzigingen met betrekking tot de personalia of noodnummers kunnen 

via deze pagina doorgegeven worden. 

 

Profiel 

Hier worden de personalia van de verzorger getoond en kunnen wijzigingen in de personalia 

doorgegeven worden. Aangezien elke verzorger een eigen account heeft, kunnen verzorgers elkaars 

gegevens niet inzien. 

 

School 

Gegevens van de school (adres, e-mailadres, link website) en eventuele vestigingen worden hier 

zichtbaar. Ook worden hier contactgegevens van de medewerkers getoond. 

 

 


