Lauraplein 1
Website:
E-mail:

2406 BB, Alphen aan den Rijn, tel. 0172-474130
www.derank.scopescholen.nl
derank@scopescholen.nl

Beste ouders / verzorgers,
Op De Rank hechten we aan een zo open mogelijke manier van communiceren met de
ouders / verzorgers.
In ons administratiesysteem Parnassys bewaren wij de gegevens van de leerlingen. Gegevens
als adressen, absenties, rapporten, toetsen en verslagen worden hierin bijgehouden.
Wij vinden het een goed idee dat u als ouder / verzorger inzage heeft in de gegevens van uw
eigen kind. Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier van
informeren, maar als aanvulling.
Dit is mogelijk via het ouderportaal van Parnassys. Het ouderportaal is een website waar u
kunt inloggen om de gegevens van uw kind in te zien. U kunt deze website bekijken op uw
PC, tablet of smartphone.
INLOGPROCEDURE
Via Parnassys ontvangt u op het
door u opgegeven e-mailadres
een schoolbericht met daarin
vermeld een inlogcode
(gebruikersnaam), wachtwoord
en een link naar het
ouderportaal om de gegevens
van uw kind in te zien.

Mocht u uw wachtwoord kwijtraken,
dan kunt u dit melden aan de school.
(derankadmin@scopescholen.nl)
U krijgt dan een nieuw wachtwoord toegestuurd.
Om te bewaren:
Website ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/
Gebruikersnaam: _____________________________
Wachtwoord:

_____________________________

De eerste keer logt u in met
deze gegevens. Aangezien het
automatisch verstrekte
wachtwoord een wirwar is van
cijfers en letters, is het handig
om dit wachtwoord te wijzigen
en het nieuwe goed te
onthouden.
Noteer deze gegevens, zodat u
deze een volgende keer weer
kunt gebruiken.

Na het inloggen ziet u:
Startpagina:

Rapport:
Toetsen:

Notities:
Absenties:
Groep:
Over uw kind:

U ziet hier – indien van toepassing - een notitie dat u bezwaar hebt
gemaakt tegen het gebruik van foto’s van uw kind, op enigerlei wijze.
Wanneer u deze opmerking wilt wijzigen kunt u dat kenbaar maken
via het ouderportaal. U stuurt dan het bericht aan onze administratie,
die de wijziging zal verwerken.
U kunt hierover ook een mail sturen: derankadmin@scopescholen.nl)
----------------Bovenaan ziet u de naam van uw kind(eren).
Zodra u op de naam klikt, opent een venster met de volgende
tabbladen:
U leest hier hetzelfde als op het rapport dat uw kind mee naar huis
heeft gekregen. U kunt klikken op vorige schooljaren.
Een overzicht van de afgenomen CITO toetsen. U kunt ook klikken op
vorige schooljaren. De Romeinse cijfers I t/m V staan voor:

(in voorbereiding)
Een overzicht van alle dagen dat uw kind niet aanwezig was. U kunt ook
klikken op vorige schooljaren.
Alle verjaardagen van medeleerlingen.
Twee rubrieken:
- Personalia
- medische bijzonderheden (indien van toepassing)

Profiel:

Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen.

Contactgegevens van uw kind. Wilt u hier controleren of de
gegevens juist zijn? U kunt aangeven wanneer er iets
gewijzigd moet worden. U stuurt dan het bericht aan onze
administratie, die de wijziging zal verwerken.
School:
Uitloggen:

Contactgegevens van school.
Klik hier om uit te loggen.

Voor vragen over het ouderportaal kunt u
Gerjan Pruim
gpr@scopescholen.nl
of Enno Dotinga
efd@scopescholen.nl benaderen.

