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Starten met Parro

Regelmatig krijgen wij de vraag; ik wil graag aan de slag met Parro maar ik weet niet waar ik moet
beginnen.

In deze korte handleiding geven we je wat eerste tips en mogelijkheden om met Parro te beginnen.
Verder kun je natuurlijk heel veel antwoorden vinden op al je vragen via ons kennisportaal.

1.1 Start met collega’s

Ook zonder abonnement of pilot kun je in Parro.

Dat kun je doen door naar:
talk.parro.com te gaan of naar de app store en Parro te downloaden.

Inloggen doe je in beide gevallen met je ParnasSys inloggegevens.
Als je eenmaal bent ingelogd zie je ongeveer dit scherm;

Je zit nu in Parro en je kunt aan de slag.

2

http://talk.parro.com


Als je klikt op Collega’s zie je de tijdlijn van de collega’s en welke berichten er al zijn geplaatst.

Meestal is dit nog leeg en kun je zelf het eerste berichtje plaatsen.
Dit doe je door op het blokje rechtsboven te klikken met daarin het potloodje.

Hoe je een bericht plaatst en wat je er allemaal in kunt zetten lees je hier.
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360015585694-Mededelingen-algemene-instructies-P
arro-

Voor je echt gaat starten met Parro en ouders is het handig om een met collega’s afspraken te
maken over het gebruik van Parro.

HIerbij kun je denken aan;
- Wie plaatst berichten in Parro?
- Welke communicatie wil je allemaal via Parro laten verlopen? Denk bijvoorbeeld aan, wil je je

huidige e-mail systeem vervangen voor Parro?

1.2 Groepen koppelen

Nu je Parro met collega’s kunt gebruiken kun je je groepen gaan toevoegen.

Hiervoor koppel je jezelf aan de groepen uit Parnassys in Parro.

Klik op synchroniseer & beheer en vervolgens op beheer.
Hier krijg je een overzicht van alle groepen uit ParnasSys. Je kunt jezelf aan één of meerdere
groepen koppelen.
Deze groepen staan dan bij je overzicht van dit schooljaar.
Als je gekoppeld bent aan een groep kun je daar meelezen, berichten plaatsen, en absenties
beheren.

Tips:
● Je kunt meerdere groepen koppelen. Zo kun je als directeur of ib-er alle groepen

volgen. Je kunt vervolgens per groep (bij de instellingen) de notificaties
uitschakelen, zodat je niet van iedere nieuwe mededeling een melding
ontvangt.Meer info via:
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360015586274-Groepen-importeren-v
anuit-ParnasSys-Parro-

● Stel: je gaat met drie groepen op schoolreisje, dan koppel je op deze manier
eenvoudig alle drie de groepen, zodat je een bericht met foto’s meteen naar alle
ouders van alle groepen kunt sturen.

● Druk regelmatig op synchroniseer, zo haal je alle actuele informatie uit ParnasSys. Je
doet dit gelijk voor de hele school, als iedere collega dat een keer doet heb je je
informatie altijd up to date.
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1.3 Instellingen

Voordat je ouders gaat uitnodigen is het handig om over een aantal instellingen te hebben
nagedacht.
Bijvoorbeeld:

- of ouders een gesprek mogen starten met jou als leerkracht (of dat alleen de leerkracht dit
kan initiëren);

- of ouders onderling een gesprek met elkaar kunnen starten.
Hier kom je door: een groep te selecteren > op de instellingen knop rechtsboven te klikken.
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Er kan ook worden ingesteld wanneer je meldingen ontvangt van Parro. Je kan aangeven wanneer je
beschikbaar bent, buiten die uren krijgen ouders te zien dat je ‘niet beschikbaar’ bent. Daarnaast
krijg je ook geen pushmeldingen buiten je beschikbare uren.

Als je toch graag een samenvatting van de ‘gemiste’ meldingen wil ontvangen dan kan je instellen
hoe vaak je dit per mail ontvangt.

Als school kan je kiezen of ouders absenties mogen doorgeven via Parro. Uitleg over het instellen
van absentie redenen vind je hier; https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/4402854535570
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1.4 Parro gebruiken met ouders

Als je Parro inmiddels een beetje hebt ontdekt met de collega’s is het tijd om ook de ouders te gaan
betrekken bij Parro.

Je kunt hiervoor de onderstaande functies inzetten;
- Communiceren via mededelingen
- Communiceren via gesprekken
- Agenda vullen en activiteiten aanmaken/delen met ouders
- Gesprekken plannen
- Absenties melden en verwerken.

Het uitnodigen van de ouders is zeer eenvoudig. Veel scholen sturen in de dagen voor de ‘echte’
uitnodiging alvast een aankondiging dat ze met Parro gaan werken.

Nodig ouders uit
Het uitnodigen van ouders gaat per groep. Iedere leerkracht kan dit voor zijn/haar eigen groep
doen. Dat kan eenvoudig en snel (binnen een minuut) op deze manier:

1.       Kies een groep (via tabblad Groepen)
2.       Ga naar het tabblad Instellingen
3.       Druk op de knop Ouders toegang geven.
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4.     In onderstaand scherm zie je alle leerlingen met daaronder de bijbehorende
ouders. Controleer of het klopt dat alle ParnasSys-verzorgers ook voor Parro
uitgenodigd moeten worden. Stel: oma staat in ParnasSys omdat zij het kind 2x
per week ophaalt, maar hoeft niet in Parro? Dan moet je in dit lijstje oma even
uitvinken.

5.       Klik op Bevestigen
6.       De ouder ontvangt vanaf dat moment twee e-mails:

1.  Volg de school avonturen van je kind (mail vanuit Parro)
2.  Welkom bij ParnasSys maak hier je account aan (mail vanuit ParnasSys)

Deze mail wordt alleen verstuurd als de ouder nog geen ParnasSys-account heeft.
Of als de activatielink verlopen is na 7 dagen.
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Voorbeelden van deze e-mails staan op het kennisportaal;
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360015705999

We hebben ook een artikel geschreven met daarin de meest gestelde vragen over het
koppelen van de ouders.
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360015994999-Inloggen-bij-Parro-door-ouders
-Veelgestelde-vragen-

Veel ouders zijn het gewend om een account aan te maken in een app.
Je zult dan ook zien dat ouders zich snel aan Parro koppelen.
In onderstaande balk kun je zien welk percentage ouders al in Parro zit.

Tips:

● In Parro kun je de ouders de privacy voorkeuren laten invullen. Veel scholen doen dit gelijk
bij de start met Parro. Voor Parro heb je een speciale regel zodat je gelijk weet welke
kinderen er wel of niet op de foto mogen! Zie ook:
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360015586034

● Het is leuk als ouders al een berichtje zien staan bij mededelingen in de groep, zorg dus dat
je dit berichtje plaatst voordat je ouders uitnodigt.

● Denk voor je start met Parro na over de manier van communiceren, zet bij de instellingen
van de groep aan wat voor jou van toepassing is. Mogen ouders contact met jou opnemen?
Mogen ouders met elkaar onderling communiceren? Maak eventueel voor alle leerlingen
vast een kindgesprek aan.

● Als je in ParnasSys een foto van jezelf toevoegt kunnen ouders dit ook zien in Parro, wel zo
leuk als ze je nog niet kennen!
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