
Handleiding Ouderportaal Parnassys en Toetsen 
 

In het ouderportaal van Parnassys (https://ouders.parnassys.net/) geven wij informatie over de 

ontwikkeling van uw kind(eren). Dit portaal bestaat uit diverse modules. Wij hebben op 

bestuursniveau afspraken gemaakt over welke modules worden opengesteld en welke niet. In deze 

handleiding kunt u bij de verschillende opengestelde modules meer informatie lezen. 

Indien er nieuwe modules worden opengesteld, dan zal deze handleiding worden uitgebreid. 

 

Inloggen 

Op de dag dat uw kind voor het eerst naar school gaat én minimaal 4 jaar is, ontvangt u van school een 

e-mail met een gebruikersnaam. Vervolgens wordt u gevraagd zelf een wachtwoord in te stellen, zodat 

u de gegevens van uw kind(eren) kunt inzien.  

 

Mocht u uw wachtwoord vergeten/kwijt zijn, dan kunt u dit melden op school bij het secretariaat en 

dan zullen wij u nieuwe inloggegevens toesturen. 

 

In principe krijgt slechts één ouder toegang tot het ouderportaal. 

Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders door middel van een 

eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun 

verschillende (e-mail) adressen aan de school kenbaar maken en beiden het recht hebben op wettelijk 

gezag. 

 

Wat kunt u zien in het ouderportaal? 

Na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal, het dashboard. Hier worden via de 

opties in de roze balk de volgende gegevens getoond: 

toetsen, absenties, groepsgegevens, persoonsgegevens van uw kind en gegevens van de ouder die 

toegang heeft tot het ouderportaal. 

 

Gegevens wijzigen 

Mocht u gegevens zien, die veranderd moeten worden, dan kunt u dit voor de rubrieken waar een  

pen bij staat aangeven door op de pen te klikken. U kunt nu de gegevens aanpassen en daarna 

op het blokje klikken waarin staat: wijziging doorgeven. Wij ontvangen dan een mail met de 

wijzigingen. Wij streven ernaar om de wijzigingen binnen 10 werkdagen te verwerken. 

 

Hierbij geven wij u een aantal aandachtspunten: 

- Geeft u bij de rubriek “noodnummers” niet uw eigen (mobiele) nummer door. Wij hebben 

deze gegevens namelijk al en zullen u ALTIJD als eerste bellen tenzij anders aangegeven door 

u. Het is de bedoeling dat u hier nummers doorgeeft van personen die wij mogen bellen indien 

u niet bereikbaar bent: bijv. oma, opa, tante, oom enz. 

- Onder de naam van uw kind komt u ook de rubriek “medisch” tegen. U hoeft hier niets in te 

vullen. Wij houden deze gegevens niet op deze plaats bij, maar via het EHBO-formulier dat u 

1x per jaar invult. Mochten er wijzigingen zijn gedurende het jaar, geeft u dit dan door bij de 

leerkracht of het secretariaat. 

- Bij Profiel ziet u alleen de gegevens van de ouder/verzorger die toegang tot het ouderportaal 

heeft (zie boven bij Inloggen). 

 

Rubriek Toetsen 

U kunt in de rubriek “toetsen” de toetsgegevens van uw kind zien. U kunt ook switchen tussen de 

verschillende schooljaren.  

In het ouderportaal kunt u CITO-toetsen en DIA-toetsen zien. De leerlijnen zijn niet zichtbaar, dit is 

(nog) niet mogelijk. Hieronder volgt een algemene uitleg over toetsen. 

 

https://ouders.parnassys.net/


 

Toetsen 

Op alle scholen worden er toetsen afgenomen die bij een methode horen (bijvoorbeeld rekenen, taal 

enz.), maar er worden ook methode onafhankelijke toetsen afgenomen.  

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om regelmatig met methode onafhankelijke toetsen de niveaus 

van de kinderen vast te stellen en te registreren 

 

In groep 1/2 houden wij de vorderingen van de leerlingen bij aan de hand van de Parnassys 

leerlijnen.  

Hier staan de kerndoelen van het SLO centraal. De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus 

voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke leerplankaders in het primair onderwijs. 

 

De kerndoelen worden uitgezet over 4 periodes van een half jaar, verdeeld over de kleuterperiode. 

De leerkracht kan, zodra een leerling een doel beheerst, aanvinken dat het doel behaald is. 

Ook als de leerling een doel beheerst dat hij of zij in een latere periode pas zou moeten beheersen, kan 

er door de leerkracht alvast aangegeven worden dat de desbetreffende leerling het doel beheerst.  

Bij de leerlijnen wordt gekeken naar de SLO doelen op het gebied van rekenen (tellen en getalbegrip, 

meten en meetkunde) en taal (beginnende geletterdheid en interactief taalgebruik). 

 

Het voordeel van deze leerlijnen is dat de leerkracht n.a.v. de behaalde of nog niet behaalde doelen het 

onderwijs aan kan passen naar het niveau van de leerling. Zo krijgen wij goed in kaart of een leerling 

meer uitdaging of juist meer ondersteuning nodig heeft. 

  

In de groepen 3,4,5 nemen we de CITO toetsen af en doen mee met een pilot voor de DIA toetsen. 

In de groepen 6,7,8 nemen we de DIA toetsen af.  

Deze zijn adaptief, zodat we de kinderen kunnen volgen in hun ontwikkeling.  

Voor groep 8 nemen we als eindtoets de DIA toets af. Deze bestaat uit een proeftoets en een eindtoets. 

Deze toets is ook adaptief. 

 

De CITO/DIA toetsen worden op verschillende momenten afgenomen. Hiervoor hebben de 

leerkrachten een toetskalender. We nemen een begin (alleen bij de groepen 6,7,8 DIA, midden en 

eindtoets af gedurende het schooljaar. Deze worden in Parnassys ingevoerd. Deze toetsen kunnen door 

de ouders worden bekeken in het Ouderportaal. 

De scores zijn in Romeinse cijfers van I t/m V. I is het hoogste niveau en V het laagste niveau. 

 

Parnassys werkt ook met niveauwaarden, die zijn afgeleid van de Toets scores. Een leerling met de 

maximale score haalt niveauwaarde 5,0. In het onderstaande overzicht kunt u zien wat de scores 

inhouden: 

 

 

CITO score 1 II III IV V 

waardering zeer goed tot 

goed 

ruim 

voldoende 

voldoende tot 

matig 

onvoldoende zwak 

Niveauwaarde 

Parnassys 

 

5-4 

 

4-3 

 

3-2 

 

2-1 

 

1-0 

 

Tijdens de ouder-kindgesprekken worden de vorderingen van uw kind(eren) besproken. Er wordt in de 

groepen 3 t/m 8 specifiek aandacht geschonken aan de behaalde CITO/DIA resultaten. Vanaf groep 4 

doen wij dit aan de hand van een niveaugrafiek van uw kind, waarvan u ook een uitdraai mee krijgt. 

Deze niveaugrafiek krijgt uw kind in het rapport van juli mee naar huis. Mocht een leerkracht naar 

aanleiding van de scores het wenselijk achten om u eerder te informeren, dan neemt hij/zij contact met 

u op.  

 



Hieronder ziet u een voorbeeld van een niveaugrafiek, waarbij de lijn met stippen de score van uw 

kind weergeeft. Helaas is het in het ouderportaal van Parnassys nog niet mogelijk om als ouder zelf 

een dergelijke grafiek op te roepen.  
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