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Accepteer de uitnodiging 

Onlangs heeft u een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind” 

ontvangen. U bent nu toegevoegd aan de groep. Hebt u al een ParnasSys-account van het 

Ouderportaal (wat in de meeste gevallen zo zal zijn) dan kunt u inloggen en gaat  door naar 

Inloggen. 

 

De gebruikersnaam is uw mailadres wat op school bekend is. Mocht u uw wachtwoord vergeten 

zijn, kunt u via de knop Hulp bij inlogproblemen.  Via de stappen die dan volgen kunt u een 

wachtwoord aanvragen. U ontvangt hiervoor een mail met verdere instructies 

Heb je nog geen ParnasSys-account, kunt u ook hier een account aanmaken. Lukt dit niet? 

Stuur dan gerust een mailtje naar ict@rehobothsch.nl  

 

Inloggen op Parro 

Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro natuurlijk op uw telefoon gebruiken door de app te 

downloaden in de App Store of Google Play Store. U krijgt dan een melding bij een bericht van 

de leerkracht.  

Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com  

 

Tabblad Groepen – Mededelingen  

Parro is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Per tabblad benoemen we kort te 

mogelijkheden. 

In het eerste tabblad zit u aan welke groepen u gekoppeld bent. Klikt op u de groep, vindt u 

het nieuws en de foto’s per groep die u kunt bekijken.  

 

Ook vindt u hier de knop Absentie melden. Via deze knop kunt u een ziekmelding doen. U 

wordt gevraagd naar de absentiereden, dag van absentie en een toelichting geven. Deze 



toelichting is voor ons al leerkrachten waardevol, wilt u deze dan ook invullen? Dit laatste zeker 

bij een aanvraag van verlof.  

 

Tabblad Agenda 

In het tweede tabblad vindt u de agenda. In deze agenda staat geplande schoolactiviteiten. 

Ook vindt u hier de gespreksplanner voor contactavonden en hulpvragen bij bijv. excursies. 

 

Tabblad Gesprekken  

In het derde tabblad vindt u de gesprekken. Hierin zijn verschillende soorten gesprekken:   

- Kindgesprekken. Een kindgesprek is primair bedoeld voor de situatie waarbij 

(duo)leerkrachten een gesprek willen met de ouders/verzorgers van een leerling. Het is 

mogelijk om één kindgesprek per kind te hebben. In dit gesprek zitten (indien van 

toepassing) alle vaste leerkrachten van het kind.  

- Privégesprekken, tussen u en één leerkracht of de klassenouder.    

- Groepsgesprekken. Dit zijn gesprekken die de leerkracht kan aanmaken en hier kunnen dan 

één of meerdere leerkrachten en één of meerdere ouders inzetten. Dit kan bijvoorbeeld bij 

biebmoeders of overleg over een spelletjesdag. Ook de klassenapp is een groepsgesprek. 

In dit groepsgesprek kan de klassenouder nieuwe ouders toevoegen aan het gesprek.  

 

Een ouder kan een gesprek starten door op het plusje onderaan de pagina (via de computer 

bovenaan) te klikken.  

De ouder kan kiezen voor het privégesprek als er contact is tussen één ouder en één leerkracht, 

OuderActief-ouder of de klassenouder. De Ouderactief-ouder en de klassenouder staan in het 

rijtje met Schoolmedewerkers.  

Het is momenteel niet mogelijk om met een andere ouder uit te klas via Parro te 

communiceren.  



 

Tabblad 

Instellingen 

Wilt u niet de app gebruiken op uw telefoon, maar toch geen bericht missen? U kunt dan bij 

instellingen - meldingen aangeven op welk tijdstip u een mail te willen ontvangen als u een 

bericht op Parro hebt ontvangen. Dit kan zowel direct als ook op een vast moment per dag. 

Advies is op deze op Direct te zetten.   

Ook hier kunt u de (eerder door u opgegeven) privacy-voorkeuren inzien.   

 

Ouder én leerkracht of klassenouder 

U kunt in de app met meerdere accounts inloggen. Met een ouderaccount en tegelijkertijd met 

leerkrachtaccounts of klassenouder-account.  

 

Als u ingelogd bent met één account, kun je na het inloggen bij Instellingen (vierde tabblad) 

via Account een account toevoegen (knop rechtsboven). 

U ontvangt van alle accounts waarmee je bent ingelogd meldingen, dus je hoeft je geen zorgen 

te maken dat je een berichtje mist. U kunt wisselen van account door bij Instellingen (vierde 

tabblad) via Account een ander account te kiezen. 


