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Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 
Directeur Wouter van de Hoef: directie@johan-frisoschool.nl  
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‘Oortjes’ 
 

In het begin van dit kalenderjaar zijn we op 

onze school gestart met het gedeeltelijk 

werken op Chromebooks. En daar zijn we erg 

blij mee! 

 

 

We hebben daarbij afgesproken dat de leerlingen van de groepen 3 t/m 

8 daarbij zelf oortjes aanschaffen. Het werken met oortjes is 

noodzakelijk, vanwege de geluiden van de software.  

 

 

Het zelf aanschaffen heeft meerdere voordelen, o.a. op het gebied van 

de hygiëne. Ook hebben we gemerkt dat de kinderen dan nog 

zorgvuldiger met de materialen omgaan.  

 

 

Inmiddels hebben we een voorraadje 

aangeschaft, zodat u de oortjes ook op 

school kunt kopen.  

 

De prijs is €3,- voor een paar oortjes (in een 

doosje). Er kan gekozen worden uit 

verschillende kleuren! 
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Parro  
 

 

Wij gebruiken op school Parro! 

De meeste ouders zijn hier inmiddels mee bekend, maar voor nieuwe 

ouders zetten we nog even een paar dingen op een rijtje.  

 

Met Parro kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op 

de hoogte te houden over het onderwijs.  

Alle nieuwe ouders hebben een uitnodiging ontvangen, de meeste 

ouders zijn automatisch overgezet naar de nieuwe groep van hun kind 
(voor sommige ouders moest dit handmatig gebeuren i.v.m. een nieuw inlogsysteem. Is 

dit niet goed gegaan, laat het even weten via info@johan-frisoschool.nl).  

 

Als je een uitnodiging ontvangt, volg van de volgende stappen: 

 

1 -  Accepteer de uitnodiging 

De e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind” geeft 

aan dat je nu bent toegevoegd aan de groep. Heb je al een ParnasSys-account 

dan kun je inloggen en ga door naar stap 3. Heb je nog geen ParnasSys-

account. Dan volgt de tweede mail en ga je door naar stap 2. 

 

2 -  Maak je account actief 

Vanuit ParnasSys krijg je een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. 

Hiermee maak je een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen 

geldig. Als de link is verlopen, kun je de leerkracht vragen om je opnieuw uit te 

nodigen. 

 

3 Inloggen 

Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro natuurlijk op je telefoon gebruiken 

door de app te downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruik je 

Parro liever vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com. 

 

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

 

 

Privacy-voorkeuren 
 

Ben je ingelogd in Parro? Geef dan even je privacy-voorkeuren aan. Dit 

gaat bijvoorbeeld over hoe de school omgaat met foto’s waarop uw kind 

zichtbaar is e.d. Deze zijn daarmee voor de leerkracht zichtbaar! U kunt 

deze voorkeuren op ieder moment aanpassen, maar moeten tenminste 

een keer door u zijn ingevuld! 

 

 

Ouderportaal  
 

Ook kennen we het 

Ouderportaal, waarmee u 

op dezelfde manier inlogt 

als bij Parro.  

 

In het ouderportaal kunt u o.a. de in onze administratie geregistreerde 

contactgegevens van u inzien en zo nodig correcties doorgeven. 

 

Ook zijn hier rapporten en toets-gegevens te vinden (behalve in de 

periodes dat ze worden bewerkt). 

 

Ook kunt u de noodnummers corrigeren en aanvullen.  

Bij noodnummers kunt u telefoonnummers doorgeven van anderen 

(zoals bv opa of oma of vrienden/kennissen) die de school in 

noodgevallen kan bellen wanneer de ouders niet bereikbaar zijn. Het is 

dus niet de bedoeling hier opnieuw de nummers van de ouders te 

noteren.   

 

Heeft een van de ouders toegang tot Parro en/of Ouderportaal, en 

wil ook een andere ouder toegang, geef dat dan even door via 

info@johan-frisoschool.nl. 
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Muziekschool Oost is gevestigd op de Johan Frisoschool, locatie Zuid 


