
 

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van  

Kindcentrum Koningin Juliana (Onderwijs) 

 

 

Woudenberg, 16 december 2022 

 

 

Betreft: nieuwe oudercommunicatie app 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Er wordt al geruime tijd over gesproken binnen de verschillende geledingen (team, MR 

en ouders) van de school. Tijdens de ouderavonden van vorig schooljaar kwam het ook 

vaak terug; het zou fijn zijn wanneer we via een medium kunnen communiceren, als 

school met de ouders en andersom. E nu is het zover! 

 

Voor onze Opvangouders was zo’n medium/app er al en we hebben lang gewacht op de 

koppeling van Onderwijs met deze app. Dit blijkt helaas na lang onderzoeken en wachten 

niet mogelijk. Eén app voor Opvang en Onderwijs gaat het dus helaas niet worden. Maar 

één app waarin alle communicatie op het gebied van Onderwijs plaatsvindt gaat er wel 

komen! Vanaf 9 januari zal de meeste communicatie van school naar ouders en 

andersom via Parro plaatsvinden. Parro staat in direct contact met het programma van 

onze leerling administratie – Parassys. Uiteraard vervangt Parro niet het goede gesprek 

tussen leerkracht, ouder en evt. kind. Daarvoor blijven wij waarde hechten aan het echte 

gesprek. 

 

Parro is een oudercommunicatiemiddel   

 

 

Met één communicatiemiddel voor alle informatie willen we de communicatie tussen 

ouders en school versterken. En natuurlijk is het meer passend bij de huidige tijd. In deze 

app wordt u als ouder gekoppeld aan de groep van uw kind.  

 

Waar is PARRO voor bedoeld? 

 

▪ Leerkrachten delen hierin foto’s en informatie over activiteiten die plaatsvinden in de 

klas. Hiermee komt Klasbord te vervallen! 

▪ Via deze app kunt u aangeven of u kunt helpen bij activiteiten. 

▪ In deze app is de kalender van school terug te vinden.  

▪ We kunnen via deze app de oudergesprekken digitaal plannen. Dat betekent dat 

hiermee Schoolgesprek komt te vervallen. 

▪ Via Parro kunt u korte gesprekken voeren met de leerkracht van uw kind. Hierdoor 

kunnen mededelingen via korte lijntjes worden doorgegeven en een afspraak maken 

wordt zo ook heel eenvoudig. 
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▪ Het ziekmelden van uw kind en bijv. een doktersbezoek doorgeven zal ook via Parro 

gaan en niet meer via speciale voicemail.  

▪ De nieuwsbrief zal verstuurd worden via Parro en niet meer via een email. 

▪ U kunt zelf uw privacy voorkeuren instellen via Parro. 

 

Kortom, zoveel als mogelijk de schriftelijke communicatie in één omgeving en één 

mobiele app. Voor meer informatie klik op de link:  

 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders. 

 

 

Vanaf maandag 9 januari 2023 gaan wij helemaal over op Parro. Wij zullen vanaf dat 

moment alléén nog communiceren via Parro.   

 

In de bijgevoegde handleiding kunt u stapsgewijs lezen hoe u Parro kunt installeren en 

gebruiken op uw mobiel of PC/Laptop. Zorg dat u dit z.s.m. na ontvangst van de 

uitnodiging doet, zodat u helemaal klaar voor de start bent op 9 januari a.s..  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Henno Koelewijn | directeur KC Koningin Juliana 

 

 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders

