
 

 
 
 

 
Geachte ouder/verzorger, 
  
Enkele jaren geleden zijn wij op obs Ten Darperschoele en obs De Singelier gestart met het 
administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Omdat dit instrument een steeds groter deel van 
ons onderwijs aan het worden is en omdat wij openheid naar ouders erg belangrijk vinden, is het tijd 
voor de volgende stap: het ouderportaal. Dit ouderportaal biedt ons de kans om informatie te geven 
die voor u interessant is.  
Hieronder kunt u meer lezen over wat u kunt vinden op het ouderportaal. Wij hopen dat dit  
ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders en school.  
Als school kunnen wij de inhoud en lay-out van de modules niet instellen, dit gebeurt door ParnasSys.  
 

Inlogprocedure  
Vorig schooljaar heeft u via de mail een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. U kunt inloggen 
op de site  https://ouders.parnassys.net/ouderportaal De eerste keer logt u in met deze gegevens. 
Aangezien het automatisch verstrekte wachtwoord een wirwar van cijfers en getallen is, verzoeken 
wij u om dit wachtwoord te wijzigen en het nieuwe wachtwoord goed te onthouden. Ouders van 
leerlingen die nieuw zijn op onze school krijgen een toegangscode toegestuurd, wanneer het kind 
begonnen is op school. 
 

Wachtwoord wijzigen of vergeten 
Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via ‘Account’ (tabblad ‘Profiel’) een 
eigen wachtwoord worden ingesteld. Door te klikken op de knop ‘Wachtwoord veranderen’ kunt u 
een eigen wachtwoord invoeren. Mocht u onverhoopt uw eigen wachtwoord toch kwijtraken, dan 
kunt u dit melden aan de school. U zult dan nieuwe inloggegevens toegestuurd krijgen.  
 
Het ouderportaal biedt voorlopig de volgende mogelijkheden voor ouders/verzorgers als het gaat om  
informatieverstrekking over hun kind(eren).  
 

Leerling  
Na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal van uw eigen kind(eren). In het menu  
van het portaal worden de namen van de kinderen in het gezin getoond. Op de leerlingkaart (naam 
naast de foto) staan de persoonlijke gegevens van de leerling en het gezin. 
Daar waar u een potloodje ziet, kunt u wijzigingen doorgeven. Een wijziging komt per mail bij ons 
binnen en alleen wij kunnen de wijziging daadwerkelijk doorvoeren in het systeem. Een wijziging kan 
bijvoorbeeld een nieuw adres of telefoonnummer zijn. Wilt u er zorg voor dragen dat de gegevens 
actueel zijn?  
 

Medisch  
Hierin staat vermeld of uw kind medicatie gebruikt, allergieën heeft en of er gegevens bekend zijn 
van overige zorginstanties. U heeft in deze module nog niet de mogelijkheid om de gegevens te 
corrigeren en of wijzigen.  

 
 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal


Absentie 
In dit onderdeel wordt het verzuim van het kind zichtbaar gemaakt. Er zijn verschillende 
pictogrammen die aangeven of het gaat om ziek, te laat, artsenbezoek, verlof en ongeoorloofd 
verlof.  

 
School  
Rechtsboven in het menu onder het pictogram van ‘Profiel’. Hier worden de contactgegevens van de 
school en het bestuur getoond.  
 

Cito-toetsen (landelijke toetsen) 
 
Ouderportaal 
De Cito-toetsen zijn zichtbaar voor ouders. De laatst gemaakte toets verschijnt op het scherm, maar 
u kunt ook terug kijken in het verleden en het gewenste schooljaar aanklikken voor meer gegevens. 
Klik hiervoor op de knop 2016-2017. Vervolgens klikt u op het vak van de toets waarvan u de score 
wilt zien. De score verschijnt. 
De meest bekende landelijke toetsen zijn de toetsen van de Cito-groep. Jaarlijks gebruiken meer dan 
6000 basisscholen de Cito-toetsen gedurende de schoolloopbaan van een kind. Vanaf eind groep 1 
nemen wij deze toetsen af. In deze module kunt u de resultaten van uw kind(eren) van alle 
afgenomen Cito-toetsen inzien.  
Let op: tijdens de afname en de invoering van de Cito-toetsen wordt het ouderportaal tijdelijk 
gesloten voor u als ouder. Dit is in januari/februari (M-toetsen) en mei/juni (E-toetsen). Zodra alle 
toetsgegevens ingevoerd zijn, wordt het ouderportaal weer open gezet. 
 
Betekenis van de toetsen 
De inspectie gebruikt deze toetsen om een beeld te krijgen van de prestaties van de school. De 
inspectie kan zo scholen met elkaar vergelijken en het schoolresultaat vergelijken met de landelijke 
norm. Mede aan de hand van de informatie die deze toetsen opleveren, wordt de school door de 
inspectie beoordeeld. 
De school gebruikt de informatie uit deze toetsen om de kwaliteit van methodes en onderwijs te 
meten.   
Leerkrachten gebruiken deze toetsen om het onderwijsaanbod te plannen, zodat elke leerling krijgt 
wat hij/zij nodig heeft. De toetsen van Cito zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of 
dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten en met de landelijke normgroep. 
Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. Hoe dat werkt? De 
toetsen van een leergebied (bijvoorbeeld spelling of rekenen-wiskunde) zijn door een speciale 
meettechniek per vakgebied aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kunt u daardoor 
vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind voldoende vooruit is 
gegaan. 
De Cito-toetsen zijn een stukje van het beeld dat de school heeft van uw kind. Observaties in de 
groep, het dagelijks werk en de methodetoetsen geven inzicht in dat wat de kinderen nodig hebben 
en hoe ze zich ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden op 
sociaal, emotioneel en creatief vlak. Ook uw inzichten over uw kind worden hierbij meegenomen. 
Verder dient opgemerkt te worden dat een Cito-toets een momentopname is. 
 
Wat meet elke Cito-toets in vergelijking met methodetoetsen?  
Toetsen uit de methode zijn bedoeld om na te gaan of uw kind de lesstof die net is behandeld, 
voldoende beheerst. De meeste leerlingen zullen vrijwel alles goed hebben. De leerkracht weet zo of 
hij verder kan gaan met de methode of dat herhaling van de stof wenselijk is. 
De toetsen van Cito hebben een ander doel. Ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw kind 
te vergelijken met het niveau van zijn/haar klasgenoten en de landelijke normgroep. Daarom 



bevatten de toetsen niet alleen opgaven van lesstof die zojuist is behandeld, maar ook oude en zelfs 
toekomstige lesstof. Door opgaven van oude lesstof op te nemen, kan nagegaan worden of kinderen 
die oude stof nog wel kennen. Door ook moeilijkere opgaven in de toets op te nemen, kunnen de 
sterkere kinderen laten zien wat ze nog méér kunnen. Door verschillen in doelen en samenstelling, 
kan uw kind minder goed op de toetsen van Cito scoren dan op die van de methode. Bijvoorbeeld 
omdat hij/zij wat oudere lesstof is vergeten of gewoon een gemiddeld kind is dat nog niet toe is aan 
heel moeilijke opgaven. De toetsen van Cito beogen een onderscheid te maken tussen verschillende 
leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen de kans 
om te laten zien wat ze kunnen. Het omgekeerde geldt ook voor de minder sterke leerlingen. Voor 
hen zijn makkelijkere opgaven opgenomen, zodat ook zij kunnen laten zien wat ze kunnen.  
 
Hoe dient u de Cito-scores te lezen?  
Cito-scores worden weergegeven in de vaardigheidsniveaus I, II, III, IV en V. In het onderstaande 
overzicht kunt u zien wat de scores inhouden:  

 

Niveau 
Vergelijking met de 

normgroep 

I 
20% hoogst scorende 

leerlingen 

II 
20% boven het landelijk 

gemiddelde 

III 20% landelijk gemiddelde 

IV 
20% onder het landelijk 

gemiddelde 

V 
20% laagst scorende 

leerlingen 

 
Op de rapportavonden worden de vorderingen van uw kind(eren) door de leerkracht met u 
besproken. Mocht een leerkracht naar aanleiding van de scores het wenselijk achten om u eerder te 
informeren, dan neemt hij/zij contact met u op. Het is dus niet nodig om na iedere Cito-toets in 
gesprek te gaan met de leerkracht.  
 
Na de toetsen 
Op de Singelier en de Ten Darperschoele werken wij met een toetskalender waarin de 
toetsmomenten worden gepland. In de maanden januari en juni worden de meeste Cito-toetsen 
afgenomen. Wij streven ernaar om de Cito-resultaten van uw kind(eren) aan het eind van een 
toetsperiode zichtbaar te maken in het ouderportaal. De leerkracht bespreekt de toetsgegevens met 
de interne begeleider in een groepsbespreking en eventueel een leerlingbespreking. Samen wordt er 
bekeken wat de juiste aanpak is voor de individuele leerling en de groep. Hierna zijn in maart de 
rapportgesprekken.  
 

 
Het ouderportaal is nog in ontwikkeling. Geleidelijk zullen er meer modules worden opengesteld. Wij  
houden u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief. Wij hopen u zo voldoende te hebben 
geïnformeerd. Als u vragen heeft horen wij dit graag.  
 
Met vriendelijke groet,  
Team Ten Darperschoele en Team De Singelier 


