Aan de ouder(s) /verzorger(s) van
alle leerlingen van De Evenaar

Nieuwegein, 7 oktober 2021
Betreft: introductie van oudercontactapp Parro

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn blij u te kunnen mededelen dat onze school gebruik gaat maken van de
communicatie app ‘Parro’. Met deze brief maken wij de vooraankondiging van de start
hiervan bekend.
Parro is een oudercontact app, ontwikkeld door ParnasSys. Leerkrachten en
ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiermee contact hebben op een veilige en vertrouwde manier.
Deze communicatie app wordt al door vele scholen gebruikt en heeft als voordeel dat er één
platform is waar alle informatie die u vanuit school krijgt, op terug te vinden is.
De informatie welke wij in de Parro app gaan zetten is schoolbreed en groepsbreed en
daarom belangrijk dat iedereen hiervoor een account gaat activeren.
Groepsbreed sturen wij u bijvoorbeeld wekelijks een berichtje over activiteiten van de groep
van uw kind en er kunnen veilig foto's met een korte mededeling gedeeld worden.
U bent hierdoor nog beter betrokken omdat u weet wat uw kind heeft meegemaakt op
school. U kunt dan bijvoorbeeld tijdens het eten samen het gesprek aangaan over hun
activiteiten. Dit zal de ontwikkeling van uw kind positief beïnvloeden.
Wanneer er bijvoorbeeld vrijwilligers nodig zijn voor een groepsactiviteit wordt dat via de app
aangegeven en kunt u zich heel makkelijk via deze app aanmelden. Ook het inplannen van
het ouder-kindgesprek kan hier heel eenvoudig ingevuld worden. U krijgt dan geen brieven
meer mee naar huis. Maar het kan ook gebruikt worden voor het uitzetten van verzoekjes of
reminders vanuit de leerkracht voor de groep.
Schoolbreed gaan we het inzetten voor het versturen van de algemene brieven. Schoolkassa
wordt erop aangesloten en de jaarplanning kunt u er terugvinden.
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Op alles wat gedeeld wordt via de app, is de AVG (de Algemene verordening
gegevensbescherming) van toepassing. De privacy voorkeuren welke u elk schooljaar
opnieuw in kunt vullen, zijn hiermee altijd up to date.
We gaan na de herfstvakantie direct met de app van start. Dat is dan vanaf maandag 25
oktober.
Hieronder zetten wij de volgorde van handelingen van de start met Parro op een rijtje:
•
•
•
•
•

Donderdag 7 oktober vooraankondiging Parro app met bijlage stappenplan. Leest u
deze goed en log in als u dat al kunt;
Dinsdag 12 oktober ontvangst mail met de licentie voor iedereen die nog geen
ParnasSys account heeft. Logt u vervolgens in;
Tussen 12 en 24 oktober kunt u de app rustig bekijken, lezen en doorscrollen om
ermee bekend te raken;
Maandag 25 oktober start met Parro;
Dinsdag 26 oktober en woensdag 27 oktober direct na schooltijd mogelijkheid om
hulp te krijgen met het inloggen als het nog niet gelukt is. Locatie: theaterzaal.

We zien uit naar een mooie ontwikkeling, en het versterken van de leerling- en
ouderbetrokkenheid.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen via de mail info@sbo-evenaar.nl of via
telefoon 030-6048400.

Met vriendelijke groet,
namens de directie
Hanna, Arjan, Friduwih en Anita
Team Parro
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