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Ouderportaal van Parnassys  
Vandaag of morgen krijgt u een e-mailbericht van Parnassys over de toegang tot het ouderportaal van 
Parnassys, ons administratiesysteem. 
In de die mail wordt aan u gevraagd om een wachtwoord in te stellen. 
 
Nadat u bent ingelogd kunt u de volgende gegevens van uw kind(eren) bekijken. 
- Als u in de roze balk op de naam van uw kind klikt kunt u de resultaten van de gemaakte methodetoetsen 
van dit schooljaar zien en de leerlinggevens. 
Let op: de kinderen uit de groepen 1-2 maken geen toetsen.  
- Als u in de roze balk op het poppetje klikt kunt u uw gegevens bekijken, de schoolgegevens en uitloggen. 
 
Het ouderportaal biedt nog meer mogelijkheden, als we hier in de toekomst gebruik van gaan maken, 
brengen we u hiervan op de hoogte. 
   
Als u geen e-mailbericht heeft ontvangen, wilt u dit dan mailen naar Nathalie Admiraal: 
n.admiraal@rvko.nl.  
 

Schoolapp 
Wij hebben onze eigen app en gaan die in gebruik nemen. Voorlopig blijven wij ook nog op de gebruikelijke 
manier via de e-mail met u communiceren. Het is de bedoeling dat over enige tijd de Klappers, brieven, 
groepsinformatie, plannen van de gesprekken etc. via deze app gaan. 
U kun beginnen met het downloaden van de app zowel voor Android als iOS. 

1) U zoekt op ‘basisschoolapp’(Concapps B.V.) in de App- of Playstore 
2) Wanneer u de app opent zoek u de school: ‘St. Michaelschool’. 

 
Zie ook de flyer in de bijlage 

 
De knoppen ‘groepen’; ‘schoolgesprek’; ‘foto’s’ en ‘persoonlijke inbox’ zijn nog niet actief 
 

Zowel de inlogmogelijkheid in Parnassys als de schoolapp zijn nieuwe ontwikkelingen in de lijn van ICT. 
Wij zijn ons ervan bewust dat we tegen kinderziektes zullen aanlopen en dat één en ander niet in één keer 
100 % naar tevredenheid van iedereen zal werken. Wij zullen het gebruik van zowel Parnassys als de 
schoolapp evalueren en u op de hoogte houden van aanpassingen. 

 

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 
Wij zijn dit jaar gestart met de ouder-vertel-gesprekken. De informatie die u als ouder van uw kind 

gegeven heeft, heeft bijgedragen aan een goede start van het schooljaar.  

Dinsdag 12 november en donderdag 21 november zijn de voortgangsgesprekken. Met deze link 

kunt u intekenen voor het gesprek. 

mailto:st.michael@rvko.nl
mailto:n.admiraal@rvko.nl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ClvmL9j2HAQJ1qhF_bAKtQKNTJbYB5QAq3Ste9Xzvqw/edit?usp=sharing


Indien u deze periode, na het startgesprek, al een gesprek met de leerkracht heeft gehad, of een gesprek nu niet 

nodig acht, hoeft u niet in te tekenen. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren, krijgen de kinderen in november géén rapport.  

De rapportcijfers werden samengesteld uit een aantal methode gebonden toetsen. Omdat er in deze periode nog 

weinig toetsen zijn afgenomen geeft een gemiddeld cijfer nog geen goed beeld. 

De gesprekken gaan over de totale ontwikkeling van uw kind. Hoe gaat het in de klas, hoe gaat uw zoon/dochter om 

met de leerstof, hoe is de persoonsontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en hoe is de motivatie?  Hoe gaat uw 

kind met andere kinderen in de klas om en met de leerkracht? Toont uw kind initiatieven, hoe werkt het samen met 

andere kinderen? Hoe ervaart uw zoon /dochter school? 

Uiteraard komt ook aan de orde hoe de leerstof wordt opgepakt. 

En dan de cijfers. Als uw kind in groep 3 t/m 8 zit, kunt u met de inloggevens van Parnassys alle behaalde cijfers van 

uw kind kunt inzien. Wij vragen u voorzichtig om te gaan met de interpretatie van deze cijfers. De cijfers geven de 

leerkracht inzicht in de onderdelen die in de groep of per leerling beheerst worden, of onderdelen die nog aandacht 

vragen. 

In februari krijgen de kinderen een rapport. Dan geven de gemiddelde cijfers samen met de uitkomsten van de 

citotoetsen goed weer wat een kind beheerst op de afzonderlijke vakgebieden en wat nog aandacht vraagt. Daarbij 

kijken wij samen met u naar de eigen ontwikkelingslijn van uw kind. 

Ook krijgt u inzicht of uw kind de nieuwe aangeboden stof makkelijk, gemiddeld of moeilijk oppakt. 

Vreedzame School 
Wilt u meer lezen over het tweede thema van de Vreedzame School? Lees dan de bijlage bij deze Klapper. 

Thema van het blok is: We lossen conflicten zelf op. 

Informatieavond groep 8 
Maandagavond 18 november is er voor de ouders van groep 8 een informatieavond over het voortgezet onderwijs. 
De onderbouwcoördinator van Wolfert Dalton vertelt over het huidige voortgezet onderwijs en hoe de aanmelding 
en inschrijving verloopt. We starten om 19.30 uur. 
 

Landelijke staking woensdag 6 november  
Maandag hebben wij u gemaild over de komende onderwijsstaking op woensdag 6 september. De school is 
die dag dicht! 
U bent van harte uitgenodigd woensdag 6 november om 8.00 uur met ons mee te lopen over de 
Erasmusbrug richting het Excelsiorstadion. Het gaat om het onderwijs aan UW KIND! 
 
 

EXCURSIES 

Alle groepen 5 en 6 gaan naar De Doelen voor een voorstelling van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.  
Donderdag 7 november van 13.30 - 14.30 uur  
 
Alle groepen 7 en 8 gaan naar Lantaren Venster de voorstelling gaat over Mahatma Ghandi. 
Maandag 18 november van 10.30 tot 11.30 uur 
 
De groepen 5 gaan naar het lescentrum van De Wilgenhof voor een les over knaagdieren. 
Juf Melissa  maandag 18 november  van 13.30 – 14.45 uur 
Juf Ellen  donderdag 28 november  van 13.30 – 14.45 uur 
Meester Daniël  vrijdag 13 december  van 09.00 – 10.15 uur  



 

 
 

ZIEKMELDINGEN 

Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 
 maar per e-mail sturen aan: ziekmeldingen@st-michael.nl 

 
HET ZIEKMELDEN KAN NU OOK VIA DE SCHOOLAPP - formulieren 

VOLGENDE KLAPPER  

De volgende Klapper, (Klapper nr. 6) verschijnt op donderdag 14 november 2019 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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