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Beste ouder(s) en verzorger(s),
De afgelopen dagen hebben een aantal ouders contact met me gezocht m.b.t. het
inzetten van de reguliere schooltijden. Graag licht ik deze keuze toe.
Het is voor ons als scholen uitermate lastig om enerzijds rekening te houden met wat
ouders, leerlingen en leerkrachten optimaal vinden en anderzijds wat de overheid ons
oplegt en/of adviseert. Ook binnen de groep ouders, leerlingen en leerkrachten heeft
ieder zo zijn of haar eigen mening, zodat er nooit een maatregel door te voeren is die
iedereen tevreden zal stellen.
Bij de heropening van de scholen hebben we voor die ene week voor de
voorjaarsvakantie nog een continurooster gedraaid, omdat we ook nog te maken
hadden met de aanpassingen voor de noodopvang. Bovendien wilden we afwachten,
met de vakantie in het verschiet of de scholen nog steeds volgens de overheid veilig
en volledig open konden en ook wat hun adviezen zouden zijn ten aanzien van het al
dan niet organiseren van de overblijf.
We hebben met verschillende belangen te maken maar ook met een aantal wettelijke
bepalingen. Eén daarvan is de manier waarop een school (structureel) een
continurooster in mag voeren.
De meerderheid van de ouders is voor het invoeren van zo’n rooster maar niet
iedereen is dat. Die ouders moeten wettelijk gezien ruim de tijd en gelegenheid krijgen
de opvang van hun kind te regelen voor het rooster ingaat. Vanaf schooljaar 2021-2022
stappen we zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen definitief over naar een
continurooster. Verplicht ‘de overheid’ ons om per direct zo’n rooster te draaien dan is
dat vanzelfsprekend mogelijk.
Daarnaast – maar niet op de eerste plaats - hebben wij contractuele verplichtingen
aan Kinderstralen en het is ons niet toegestaan de financiële gevolgen van het
verbreken (van het contract) ervan als school op ons te nemen.
Een ouder kan er altijd nog voor kiezen in deze periode zijn of haar kind over te laten
blijven om op die manier maar twee keer naar school te hoeven. De
overblijfmedewerkers zijn verbonden aan vaste groepen leerlingen en er is onderling
geen contact. We handhaven zo veel als mogelijk de klassenbubbel. Het verkeer in en
rond de school is tot een uiterste minimum beperkt.
Blijf gezond en een vriendelijke groet,
Raymond

Om te onthouden
Donderdag 1 april
Studiedag
Alle leerlingen vrij.
Vrijdag 2 april
Goede vrijdag
Alle leerlingen vrij.
Maandag 5 april
Tweede Paasdag
Alle leerlingen vrij.

Mijn Kompas en het ouderportaal Parnassys
Hierbij presenteren wij u ‘Mijn Kompas’, onze nieuwe vorm van rapporteren. We hebben een film opgenomen, waarbij
u wordt meegenomen door het hele Kompas. Met onderstaande link opent u het filmpje. Mocht deze niet direct
werken, dan staat de link ook in het Parro bericht.
https://youtu.be/jP-4AA88sww
Vandaag hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 het blad ‘Dit vinden mijn ouders’ meegekregen. In het filmpje heeft u
kunnen zien dat dit blad een onderdeel is van ‘Mijn Kompas’. Dit onderdeel is voor u om in te vullen. Graag voor
donderdag 4 maart inleveren bij de leerkracht.
Maandag 15 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun ‘Kompas’ mee naar huis.
De week daarna nodigen wij u via Parro uit voor de ouder-/kind-gesprekken. Deze zullen digitaal plaatsvinden. Uw
zoon of dochter nodigen wij ook uit. De inschrijvingen volgen via de leerkrachten. De inschrijvingen hiervan worden
geopend op maandag 15 maart 16.00u.
Groep 1-2 gaat ook werken met ‘Mijn Kompas’. De leerkracht van groep 1-2 gaat ieder half jaar met u in gesprek over
de ontwikkeling van de afgelopen periode. Wanneer dat precies is, hangt af van de geboortedatum van uw. Dat
betekent dat er twee keer per jaar een Kompas mee naar huis gaat en u twee keer een gesprek heeft met de
leerkracht.
In het filmpje wordt ook het ouderportaal van Parnassys aangekaart. Wij willen met dit medium direct inzicht geven in
de resultaten van uw zoon en/of dochter. U ontvangt in de aankomende dagen een mail van Parnassys. Op de
volgende pagina vindt u een korte handleiding.

Handleiding Ouderportaal
U ontvangt van ParnasSys het volgende bericht:
Geachte mevrouw Jansen,
Hierbij uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het ParnasSys-ouderportaal:
Gebruikersnaam: test_test45242341
Wachtwoord: rlOcFFmsImMrZAXS
U vindt het ParnasSys-ouderportaal op https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Na het inloggen, kunt u uw eigen gebruikersnaam wachtwoord instellen bij uw profiel rechts bovenin het scherm. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kind(eren). Inloggen
Met vriendelijke groet,

Inlogprocedure
U kunt inloggen op het ouderportaal van Parnassys via de link https://ouders.parnassys.net/ouderportaal waarbij het
volgende inlogscherm wordt getoond:
Het ouderportaal is te openen in de volgende browsers:
• Chrome 21+
• Firefox 10+
• Internet Explorer 9+
• Safari 5+
• iOs 5+
• Android 2.4+
• Windows Phone 5+

Vanuit school ontvangt u een inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord). De eerste keer logt u in met deze gegevens.
De gebruikersnaam en het wachtwoord wordt automatisch door het Parnassys systeem
gegenereerd en is gekoppeld aan uw e-mail adres. Let op: de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn
hoofdlettergevoelig. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen later gewijzigd worden.

Na het inloggen komt u in het startscherm (Home). Dit wordt “Dashboard” genoemd.
Via deze
knop (Home)
komt u altijd
weer terug.

in dit
startscher
m

Hier ziet u de foto (‘s) en de
naam (namen) van uw
kind(eren). Via de pijl achter
de naam van uw kind, krijgt u
een menu met: - toetsen, groep en - over ……..

Dit is een directe
link naar uw Parro
account.

Klikt u op dit pijltje,
dan krijgt u een
menu met: - profiel school – uitloggen.

Wanneer u klikt op de naam van uw kind rolt er een menu uit. Op elk onderdeel kunt u vervolgens klikken om het te
openen. Hieronder leest u de toelichting bij die schermen:
Kopje TOETSEN
Hieronder bevinden zich alle resultaten van de afgenomen methoden toetsen.
Kopje GROEP
Hier vindt u:

- de leerkracht(en) van de betreffende groep
- de groepsnaam
- de klasgenoten van uw kind

Kopje OVER (naam leerling)
Hier vindt u de persoonlijke gegevens van uw kind. U kunt wijzigingen (bv. adres, telefoonnummer) zelf aanbrengen
door te klikken op het potloodje), en daarna de gegevens te veranderen. Alles wat u wijzigt wordt als
wijzigingsvoorstel naar de administratie gestuurd. Daar wordt het na goedkeuring definitief gemaakt.
Rechts bovenin het scherm vindt u nog een menu met “Profiel”, “School” en “Uitloggen”.
Kopje PROFIEL
Hier kunt u o.a. uw eigen wachtwoord wijzigen. De informatie onder “Mijn gegevens” en “Huisartsgegevens” kunt u
aanpassen. Belangrijk is dat uw telefoonnummer, adres en noodnummer juist zijn.
Kopje SCHOOL
Hier ziet u de contactgegevens van school en van het bestuur. Daarnaast ziet u de namen en foto’s van het personeel.
Wanneer u op het pijltje achter de leerkracht klikt ziet u het mail adres.
Kopje UITLOGGEN
Hier sluit u het ouderportaal mee af.

Thuisonderwijs en Inloopmomenten
In nieuwsbrief 6 is er een thuisonderwijs-enquête gedeeld met vragen over het thuisonderwijs. De enquête is ingevuld
door 42 van de 90 gezinnen. Fijn dat zoveel ouders de enquête hebben ingevuld! De informatie, tips, tops en
opmerkingen uit deze enquête kunnen ons helpen om de afstemming en samenwerking met ouders m.b.t.
thuisonderwijs te verbeteren. Mocht dit in de toekomst nogmaals nodig zijn.
1.

Hoe ervaart u de communicatie rondom thuisonderwijs?
Gemiddelde score 4.14
1 = onvoldoende, 5 = zeer goed
81% geclassificeerd tussen 4-5
Aantal keer gekozen
1 score
1
2 score
0
3 score
7
4 score
18
5 score
16
2.

Hoe ervaart u de communicatie rondom noodopvang?
Gemiddelde score 3.83
1 = onvoldoende, 5 = zeer goed
67% geclassificeerd tussen 4-5
Aantal keer gekozen
1 score
2
2 score
1
3 score
11
4 score
16
5 score
12
3.

Hoe ervaart u de communicatie rondom het ophaalmoment
Gemiddelde score 4.26
1 = onvoldoende, 5 = zeer goed
83% geclassificeerd tussen 4-5
Aantal keer gekozen
1 score
1
2 score
1
3 score
5
4 score
14
5 score
21
4.

Hoe scoort u het moment van thuisonderwijspakket ophalen?
Gemiddelde score 4
1 = onvoldoende, 5 = zeer goed
74% geclassificeerd tussen 4-5
Aantal keer gekozen
1 score
2
2 score
2
3 score
7
4 score
14
5 score
17
5.

Hoe scoort u zoon en/f dochter het moment van thuisonderwijs[akker ophalen?
1 = onvoldoende, 5 = zeer goed
Gemiddelde score 4.26
86% geclassificeerd tussen 4-5
Aantal keer gekozen
1 score
1
2 score
2
3 score
3
4 score
15
5 score
21

6.

Hoe zou u de dagelijkse check-in momenten scoren?
Gemiddelde score 4.14
1 = onvoldoende, 5 = zeer goed
79% geclassificeerd tussen 4-5
Aantal keer gekozen
1 score
1
2 score
1
3 score
7
4 score
15
5 score
18
7.

Hoe scoort u zoon en/f dochter de check-in momenten?
Gemiddelde score 4.05
1 = onvoldoende, 5 = zeer goed
74% geclassificeerd tussen 4Aantal keer gekozen
1 score
1
2 score
2
3 score
8
4 score
14
5 score
17
8.

In welke mate bent u tevreden over het thuisonderwijs?
Gemiddelde score 3.57
1 = onvoldoende, 5 = zeer goed
62% geclassificeerd tussen 4-5
Aantal keer gekozen
1 score
2
2 score
3
3 score
11
4 score
21
5 score
5
9.

1 score
2 score
3 score
4 score
5 score

Het thuispakket is te veel, toereikend of te weinig?
1 = te veel, 3= toereikend en 5 = te weinig

Gemiddelde score 4.14
40% geclassificeerd tussen 4-5
Aantal keer gekozen
0
3
22
13
4

Voorleeswedstrijd
Ook in deze tijd! Digitaal is de inzending van Sofie Witlox verzonden. Vervolgens had de jury,
bestaande uit Eline van Boxtel, onze wethouder, burgemeester Starmans, Daniëlle de Leij
en Thecla Bovenberg een zware taak. Alle vier de juryleden waren erg enthousiast over de
manier waarop iedereen zijn best heeft gedaan om een zo goed mogelijk filmpje te maken.
Het liefst hadden ze de voorleeskampioenen van de scholen natuurlijk live zien voorlezen.
Maar ook digitaal was het duidelijk te zien dat zij dit erg goed kunnen.
De winnaar van de Nationale Voorleeswedstrijd in gemeente Dongen is Jesse Saucedo
Nuñez van basisschool De Springplank geworden.
De andere zeven voorleeskandidaten hebben het ook echt heel goed gedaan en lagen zo
dicht bij elkaar, dat zij allemaal op de tweede plaats komen.
Voor iedere voorlezer én zijn/haar klas wordt binnenkort op school een pakketje afgegeven. Daarnaast ontvangt
iedere deelnemende groep een online filmpje met een optreden van kindertheater Len Copal speciaal voor deze
Voorleeswedstrijd.

