St. Bonifaciusschool Wassenaar

ParnasSys - Ouderportaal

In deze handleiding leert u stap voor stap om het ouderportaal van ParnasSys te
gebruiken.

Wat is ParnasSys?
Op de St. Bonifaciusschool werken wij met administratiesysteem ParnasSys. Hierin
staan alle gegevens van uw kind. Niet alleen adresgegevens, maar ook
toetsresultaten en gespreksverslagen staan in Parnassys.

Wat is het ouderportaal?
Parnassys biedt de mogelijkheid (een deel van) gegevens te delen met ouders. Wij
denken door gebruik te maken van deze mogelijkheid u meer te informeren. Om
gebruik te kunnen maken van het ouderportaal krijgt u inloggegevens.

Wat kunt u verwachten als u het ouderportaal opent?
Als u het ouderportaal opent, zijn er verschillende gegevens voor u zichtbaar.
- Rapporten: hier ziet u het rapport zoals u dat ook op papier heeft ontvangen
- Toetsen: hier ziet u de resultaten van de afgenomen methodegebonden toetsen
- Absenties: hier ziet u een overzicht van het verzuim
- Over de leerling: hier ziet u alle persoonsgegevens
Vanaf heden kunt u zelf persoonsgegevens (zoals een adreswijziging) aanpassen en
hoeft u school geen mail meer te sturen. Het zou prettig zijn als u de
persoonsgegevens controleert en eventuele wijzigingen zelf doorvoert.

Hoe moet ik inloggen?
Ga naar de website ouders.parnassys.net
Via het bij ons bekende emailadres heeft u een
gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen. U kunt
dit wijzigen nadat u bent ingelogd onder het kopje
profiel.
Heeft u geen gebruikersnaam ontvangen neem dan
contact op via info@bonifaciusschool.nl.
Wanneer u het wachtwoord vergeten bent, klikt u op
wachtwoord vergeten en ontvangt u via de e-mail een
nieuw wachtwoord.
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Dashboard
Zodra u ingelogd bent, komt u op de hoofdpagina. U kunt ten alle tijden terugkeren
op deze pagina door op home te klikken. Op deze pagina worden de meldingen
weergegeven over updates, nieuws over de school en absenties van uw kind(eren).

Via deze knop (Home) komt u altijd
weer terug in dit startscherm.

Hier staan de namen van uw kinderen.
Via het pijltje achter de naam van uw
kind, krijgt u een menu met:
- Rapporten
- Toetsen
- Absenties
- Groep
- Over uw kind
(zie volgende afbeelding met uitleg)

De functies in het startscherm:
Updates: mededelingen van ParnasSys
Absenties: wanneer was uw kind afwezig.
Nieuws: mededelingen van de school.

2

Klikt u op dit
pijltje, dan
krijgt u een
menu met:
- profiel
- school
- uitloggen
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Account
Onder de functie account kunt u uw profiel aanpassen.
Hier wijzigt u uw wachtwoord of geeft u een verhuizing of
ander telefoonnummer door.
Let op! Als u in het ouderportaal uw gegevens wijzigt,
gaat hiervan een berichtje naar de
school. Aan de hand van dit berichtje worden uw
aanpassingen door de administratie
doorgevoerd in ParnasSys.

Profiel
Hier wordt uw personalia getoond. U kunt hier
wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgegeven.

Voor het wijzigen
van de gegevens
klikt u hier.

School
Hier staan gegevens van de school (adres, e-mail en website).

Uitloggen
Hier sluit u het ouderportaal mee af.
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Gegevens kind
Wanneer u klikt op de naam van uw kind rolt onderstaand
menu uit. Op elk onderdeel kunt u vervolgens weer klikken om
het te openen. Hieronder leest u de toelichting bij die
schermen:

Rapporten
Bij het onderdeel rapporten kunt u de rapporten van uw
kind(eren) inzien. Op de rapporten van voorgaande schooljaren
zijn te vinden door het schooljaar aan te passen.

Toetsen
Bij dit onderdeel kunt u de toetsresultaten van uw kind(eren) bekijken. De toetsen
bestaan uit methodetoetsen en niet-methodetoetsen (signaleringsonderzoeken). De
voorgaande schooljaren kunnen bekeken worden door het jaartal aan te passen.
De signaleringsonderzoeken worden afgenomen in de periode eind januari/begin
februari en juni. Als de toets gemaakt is, kijkt de leerkracht de toets na en wordt de
score (het aantal goede antwoorden) omgezet in de Romeins cijfers I, II, III, IV en
V.
Na de toetsen verwerken de groepsleerkrachten deze gegevens en stelen het rapport
samen. Hierna ontvangt u een uitnodiging om over de bevindingen te praten tijdens
de 10 minutengesprekken.
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Absenties
Bij dit onderdeel zijn de absenties van uw kind(eren) zichtbaar. De registratie van de
absentie is verplicht vanuit de leerplichtambtenaar. Bij de registraties houden wij de
volgende punten aan:
- Wij geven de absentie weer per dagdeel. Hierdoor lijkt het dat uw kind langer
afwezig was dan het mogelijk in werkelijkheid was.
- Te laat is te laat. Ook als uw kind 1 minuut te laat is, wordt er een notitie in
ParnasSys gemaakt.

Groep
Hier staan de groepsgenoten van uw kind(eren). Daarnaast is hier ook het rooster
van de groep te vinden.

Over uw kind(eren)
Hier worden de persoonlijke gegevens van uw kind, noodnummers, groepsgegevens
en de schoolaanmeldingen getoond. Wijzigingen met betrekking tot de personalia of
noodnummers kunnen via deze pagina doorgegeven worden.
Let op! Als u in het ouderportaal uw gegevens wijzigt, gaat hiervan een berichtje
naar de school. Aan de hand van dit berichtje worden uw aanpassingen door de
administratie doorgevoerd in ParnasSys.

Probleem oplossing / veel gestelde vragen
Accountinfo niet gekregen
Indien u geen e-mail van ParnasSys met de accountinfo van het Ouderportaal in de
mailbox van uw emailprogramma ontvangen heeft, bestaat de mogelijkheid dat deze
e-mail terechtgekomen is in de Spam-box of in de map Ongewenste e-mails of Junk
e-mail.
Heeft u een gmail-account dan is het ook mogelijk dat de e-mail uit ParnasSys
terechtgekomen is onder het tabblad Reclame of Updates. Controleer eerst deze
mappen of de e-mail wellicht daar in terecht gekomen is.
Blijft de e-mail uit ParnasSys onvindbaar, stuur dan een e-mail naar
info@bonifaciusschool.nl en wij zoeken uit waarom de e-mail niet aankomt en sturen
nieuwe accountinfo.

Problemen met inloggen
Indien u niet kunt inloggen, controleer dan eerst onderstaande zaken:
- Vul de inloggegevens exact in, uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn
hoofdlettergevoelig;
- Vul het laatst ingestelde wachtwoord in. De voorgaande wachtwoorden
werken niet meer;
- Controleer of u inlogt op de juiste locatie (https://ouders.parnassys.net/)
- Klik op de link in het e-mailbericht met uw gebruikersnaam en maak
vervolgens voor uzelf een nieuw wachtwoord aan.
Lukt het inloggen nog steeds niet? Een uitgebreide uitleg over de bovenstaande
zaken leest u in de volgende paragrafen.
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Veel voorkomende meldingen
-

Ongeldige gebruikersnaam en/of wachtwoord. Houdt u rekening met
hoofdletters in de gebruikersnaam en wachtwoord?

Door een ongeldige combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord is het niet
mogelijk in te loggen. Doorloop de volgende stappen en bekijk na elke stap of u in
kunt loggen.
- De inloggegevens (uw gebruikersnaam en wachtwoord) zijn
hoofdlettergevoelig. Zorg er dus voor dat CapsLock uitgeschakeld is en dat u
de inloggegevens exact invult;
- Indien u het wachtwoord wel heeft gewijzigd zal alleen dit laatste, met succes
ingestelde wachtwoord nog werken. Vul dan ook dit wachtwoord in.
- Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag dan een tijdelijk nieuw wachtwoord
aan met de knop: Wachtwoord vergeten?
- Mocht u na het bovenstaande gecontroleerd te hebben nog niet kunnen
inloggen, dan kan de applicatie- of accountbeheerder van ParnasSys op uw
school u nieuwe accountinfo toezenden. Stuur hiervoor een e-mail met het
verzoek tot een nieuw wachtwoord naar: info@bonifaciusschool.nl
U probeert in te loggen op de algemene website van ParnasSys. Om het ouderportaal
te bereiken surft u naar: https://ouders.parnassys.net/

Veel gestelde vragen
Na het inloggen kom ik opnieuw op het inlogscherm. ParnasSys wordt niet geopend.
Dit kan te maken hebben met beveiligingsinstellingen op uw computer. Het kan in
dergelijke gevallen helpen om het adres van de inlogpagina toe te voegen aan de
vertrouwde internetpagina’s.
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