Onderdeel

Vraag / opmerking

Ouderportal

Is het voor ouders
mogelijk, die thuis geen
computer hebben, een
computer op school te
gebruiken?
Hoe pas ik de gegevens in
de module Medisch aan?

Het is zeker mogelijk om
een computer op school te
gebruiken

Waar vind ik de
adresgegevens?

De adresgegevens kunt u
bekijken door
op het icoontje
rechts boven aan de pagina
te klikken. Klik vervolgens
op profiel.

Ouderbrief

Ouderportaal

Ouder

School

De aanpassingen kunnen
door de ouders worden
ingevoerd. Dit kan alleen als
er al gegevens in het
leerling profiel zijn
opgenomen.
De school moet de eerste
invoer verrichten.

Actie

Ouders:
De aanpassingen kunt u
aanbrengen in de module
Personalia. Klik op het
icoontje van uw zoon /
dochter. Klik vervolgens op
Over ….

Onderdeel
Ouderportaal

Vraag / opmerking
Is het mogelijk om
gezamenlijk het
ouderportaal te bekijken?

Ouderportaal

In de module Personalia,
staat bij over …. Een
opmerking ingevuld? Deze
gegevens zijn niet juist. Kan
dit worden aangepast.

Ouderportaal

Ik mis bij de informatie
over mijn kind de
informatie over de stoornis
en angsten. Moet dit niet
onder de module Medisch
worden vermeld. Zoals ook
ADHD e.d.?

Ouderportaal

Is het mogelijk dat de
activiteiten of het nieuws
als startpagina wordt
weergegeven?

Ouder
Verder is het misschien
wel leuk en zinvol om een
keer gezamenlijk op
school het ouderportaal te
bekijken.

School

Actie

Het is zeker mogelijk om op
een ochtend/middag na de
inloop een afspraak in te
plannen.
Dit kan worden aangepast.
U kunt op het icoontje
klikken. U kunt dan
de gegevens weghalen en/of
aanvullen.
Dit moet zeker opgenomen
worden in de Module
medisch.

Op dit moment is dit niet
mogelijk. De wens kan wel
worden ingediend.

De school krijgt een
melding van uw aanpassing.
De administratie zal dit
bekijken en de aanpassingen
doorvoeren.
Ouder(s)/Verzorger(s):
Gegevens up-to-date maken
in de Module Peronalia
onder het kopje
opmerkingen.

De school zal bij de makers
het verzoek indienen. Als
meerdere scholen deze
wens indienen, zal de maker
van het programma de
mogelijkheden bekijken en
eventueel realiseren.

Onderdeel

Vraag / opmerking

Ouderportaal

Is het getal in het grijze
vakje, links van de toets
het cijfer dat behaald is?

Ouder

School
Dit klopt! Als u op het
rechterpijltje klikt, krijgt u
meer informatie m.b.t. dit
vak. Het geeft dan de
behaalde cijfers weer. Ook
ziet u dan het gemiddelde
staan.

Ouderbrief

Wanneer mogen ouders in
de klas naar het werk van
hun kind komen kijken. Kan
dit op elke willekeurige dag
en/of tijdstip? Moet hier
een afspraak voor gemaakt
worden?

Elke dag is een kijkdag. Het
bekijken van het werk is
mogelijk aan het eind van
de lesdag. Heeft u een
bepaalde voorkeur van tijd?
Maak in dit geval dan een
afspraak met de
groepsleerkracht. Zodat u
niet voor een dichte deur
komt te staan.

Actie

Onderdeel

Vraag / opmerking

Ouderportaal

Ouder

School

Actie

Ik kan ik de module
gespreksplanner niet
vinden?

De module gespreksplanner
is nog niet geactiveerd.

In de tweede fase van het
invoeren van het
ouderportaal zal deze
module worden bekeken.

Ouderportaal

Ik heb geen inlognaam
ontvangen?

De inloggegevens worden
vanuit het
administratiesysteem
ParnasSys verstuurd. Deze
mail kan in uw ongewenste
mail terecht komen.

Ouder:
Mailbox ongewenste mail
bekijken en ontvangen mail
toevoegen aan inbox in en
afzender accepteren.

Ouderportaal

Worden alle wijzigingen die
ik als ouder aangeef
verwerkt?

Sommige wijzigingen , zoals
geboorteland en/of genoten
opleiding hebben invloed op
de bekostiging. De
bekostiging voor een
leerling wordt bij
inschrijving bepaald.
Tijdens de schoolperiode op
dezelfde school mogen deze
wijzigingen niet worden
doorgevoerd.

