Hellevoetsluis, 2 november 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Voor de communicatie met ouders zetten we al een aantal jaar Klasbord in. Nu we sinds de
zomervakantie met de vernieuwde Klasbord app werken, zijn we minder tevreden over dit
communicatiemiddel. Het aanmelden voor de app is lastig en de notificaties bij nieuwe berichten
werken niet meer. Het gevolg is dat we niet altijd alle ouders tegelijk en goed kunnen informeren.
Omdat we dat wel heel belangrijk vinden, hebben we gezocht naar een ander communicatiemiddel.
We denken een goed platform gevonden te hebben in ‘Parro’. Met Parro kunnen we net als met
Klasbord berichten aan alle ouders sturen binnen een afgeschermde omgeving. Daarnaast zien ouders
de jaarkalender, kunnen zij hun kind in de app ziek/absent melden en kunnen ouders voor de planning
van de oudergesprekken zelf een tijdblok reserveren.
Binnenkort ontvangt u van ons een e-mail zodat u Parro kunt gaan gebruiken. In de week van 8
november willen we gaan zorgen dat alle ouders toegang hebben tot Parro. We zullen u in die week
verder informeren over de mogelijkheden van Parro en hoe we die willen gaan gebruiken. Het is de
bedoeling dat we vanaf 15 november volledig overstappen op Parro.
Mocht u op 9 november nog geen uitnodigingsmail hebben ontvangen voor Parro, neemt u dan contact
met ons op. Mogelijk beschikken wij dan niet over uw juiste mailadres.
Om van start te gaan met Parro volgt u de volgende stappen:

1

Accepteer de uitnodiging
Binnenkort ontvangt u een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van
je kind”. U bent nu toegevoegd aan de groep. Heeft u al een ParnasSys-account dan
kunt u inloggen en doorgaan naar stap 3. Heeft u nog geen ParnasSys-account. Dan
volgt de tweede mail en gaat u door naar stap 2.

2

Maak je account actief
Vanuit ParnasSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee
maakt u een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is
verlopen, kunt u de leerkracht vragen om u opnieuw uit te nodigen.

3

Inloggen
U kunt nu inloggen in Parro. U kunt Parro op uw telefoon gebruiken door de app te
downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de
computer? Log dan in op talk.parro.com.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.

Met vriendelijke groet,
Team obs ‘t Schrijverke

