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Wanneer  

De recente schoolgids staat jaarlijks op de website. 

De jaarkalender is doorlopend te vinden op de website en Parro app. 

De nieuwsbrief ontvangen ouders vrijwel elke donderdag. 

We streven ernaar dat minimaal 1x per week de groepsleerkracht een bericht in Parro stuurt. Meer 

mag natuurlijk altijd, maar dat laten we aan de leerkracht zelf over. 

De agenda zetten we zo veel mogelijk in het begin van het schooljaar klaar, een paar weken voor 

aanvang van een belangrijke activiteit sturen we een mededeling ter herinnering. 

Aan de start van het jaar krijgen ouders een maand de tijd om hun privacy voorkeuren in de Parro 

app te wijzigen.” Daarover ontvangen zij bericht via de nieuwsbrief.  

Een geannuleerde activiteit blijft in de agenda van de ouders staan in lichtgrijs en doorstreept. Met 

het prullenbakje kunnen de ouders de activiteit dan definitief verwijderen. 

 

Wat en/of waarover  

In Parro plaatsen we berichten over: uitjes, spullen meenemen, vrijwilligers vragen, leuke en 

huishoudelijke mededelingen of foto’s (mag ook omtrent lesdoelen of blokdoelen)  

Ouders krijgen aan de start van het schooljaar 1 maand de tijd om privacy voorkeuren in de Parro 

app te wijzigen. De functie jaarboek staat aan voor ouders. De jaarboek functie stelt ouders in staat 

aan het eind van het schooljaar een jaarboek met foto's uit de Parro app te bestellen. Dit betekent 

dat leerkrachten (met het AVG-icoon in de app) erop letten geen foto’s te plaatsen van kinderen 

waarvan er geen beeldmateriaal in de Parro app mag.  Het is niet toegestaan en volgens AVG-

wetgeving een strafbaar feit om beeldmateriaal van Parro en andere schoolapplicaties zoals MS 

Teams te delen op het internet. Wanneer leerkrachten meer informatie willen delen met de ouders 

van hun klas doen zij dat middels mailcontact. Het betreft dan huishoudelijke en 

onderwijsinhoudelijke informatie betreffende de eigen klas.  De regelmaat van deze e-mails is 

variërend per leerjaar.  

Bereikbaarheid & reacties  

We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren. 

Immers staan ze het grootste deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht voor het kind 

krijgen voorrang. 



De functie "ouders van een groep mogen onderling contact (één-op-één) leggen via Parro" staat in 

alle groepen uit. Als school zijn we van mening dat dit niet genoeg toegevoegde waarde heeft omdat 

er al gebruik wordt gemaakt van whatsapp groepen onder ouders.  

Wat mag waar  

Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via de app. We 

maken graag een afspraak voor persoonlijk contact. 

De oudergesprekken worden via de Parro app ingedeeld. Iedere leerkracht doet dit zelf.  Wanneer 

een leerkracht langer dan 10 minuten wil praten blokkeert hij/zij het volgende tijdslot als "pauze”.  

De rapportgesprekken aan het einde van het schooljaar zijn facultatief en worden gehouden op 

initiatief van de leerkracht of de ouders. Hiervoor benaderen de leerkrachten de ouders zelf. 

Duoleerkrachten spreken onderling met elkaar af of de gesprekken gezamenlijk of alleen gedaan 

worden.  

De gesprekken kunnen direct na school en/of 's avonds plaats vinden. Er worden data afgesproken 

en vastgezet in de teamkalender waarop de gezinnen kunnen inschrijven. Gezinnen met meerdere 

kinderen op school kunnen drie dagen eerder inschrijven dan andere gezinnen zodat zij meerdere 

kinderen achter elkaar kunnen afspreken op dezelfde dag 

Het inschrijven voor de oudergesprekken start twee weken voor de daadwerkelijke gesprekken. De 

kinderen van groep 5 t/m 8 worden bij het rapportgesprek verwacht.  

Het Parro jaarboek is een functie die aanstaat. Ouders mogen dan eind van het schooljaar zelf een 

jaarboekje laten afdrukken van de foto's die in Parro zijn geplaatst. Van leerkrachten wordt dan wel 

verwacht dat zij geen foto’s in Parro plaatsen van kinderen die daar niet in mogen. Dat is voor 

leerkrachten te controleren in de app met het privacy logo. Mocht een leerkracht zich toch vergissen 

dan verwachten wij dat ouders leerkrachten daar op een vriendelijke manier op attent maken.  

 

 


