Geachte ouders en verzorgers,

Wij werken nu enige tijd met de communicatie-app
Parro. Hoewel het gebruik van Parro zich voor onze
school nog in een proeffase bevindt, zijn de eerste ervaringen positief. Wij sturen u op korte termijn
een uitnodiging om de privacyvoorkeuren t.a.v. gebruik beeldmateriaal via Parro aan te geven voor
uw kind(eren).
Vorige week is er een uitnodiging voor Parro naar alle ouders verstuurd. De meeste ouders hebben
de uitnodiging met de koppelcode inmiddels geaccepteerd. Op het moment dat alle ouders zijn
gekoppeld, zullen wij meer gebruik gaan maken van Parro. Is het u nog niet gelukt om te koppelen?
Hieronder nog even de uitleg hoe u dit kunt regelen:
Aanmelden Parro-app
Download eerst de Parro-app en maak een account. Zoek in de Appstore (Iphone) of Play Store
(Android) naar ‘Parro’ en installeer de app. Maak daarna een account door een mailadres en een
wachtwoord in te voeren. Bevestig de accountactivatie in uw mail.
Voor elk kind ontvangt u een unieke koppelcode. Voeg die toe aan de app.
U krijgt via school een uitnodiging per e-mail met een voor elk kind unieke koppelcode. Met deze
code wordt de groep van uw kind toegevoegd in het overzicht in de app.
Ik wil mijn andere kind ook volgen, hoe doe ik dat?
Dit kunt u doen binnen uw bestaande Parro-account. Zorg ten eerste dat u een koppelcode heeft
voor het kind dat u nu nog niet volgt. Elke koppelcode is namelijk een unieke koppeling tussen u en
uw kind.
Nieuwe koppelcodes kunt u vervolgens aan uw bestaande account toevoegen. Dit doet u als volgt:
Log in op Parro
Kies "Groep toevoegen" onder groepen
Voer vervolgens de nieuwe koppelcode in en voeg deze toe

Parro biedt ons als school en u als ouder vele voordelen. Hieronder zetten wij de
belangrijkste zaken op een rijtje:
• Nieuws uit de groep van uw kind
Op de hoogte zijn van nieuwtjes over wat er gebeurt in de groep van uw kind? De leerkracht maakt
foto’s en mededelingen en deelt ze direct met u. Een besloten omgeving van de groep van uw kind
waar niemand anders toegang toe heeft.

• Privacyvoorkeuren aangeven
Via Parro kunt privacy voorkeuren m.b.t. beeldmateriaal doorgeven: waarop mag uw kind
wel of niet op de foto?
• Aanmelden voor rapport- en kindgesprekken
U kunt zelf kiezen op welke gespreksmomenten u intekent. Ook kunt u aangeven waarover u wilt
spreken.
• Kan ik instellen waar ik meldingen van krijg?
Binnen Parro is het voornamelijk de leerkracht die informatie met jou als ouder deelt. Standaard is
jouw Parro-app ingesteld dat je altijd meldingen ontvangt en een e-mail ontvangt op het moment dat
je iets gemist hebt.
Als ouder kun je deze mail aanpassen naar jouw voorkeuren via het kopje 'Meldingen' op het vierde
tabblad 'Instellingen'. Tevens kun je van specifieke groepen de notificaties dempen door de groep te
openen en de instellingen aan te passen. Hetzelfde kun je doen bij de (groeps)gesprekken.
• Kan ik reageren op mededelingen?
Je kunt als ouder niet reageren op een mededeling aan de groep. Indien je leerkracht dit heeft
aangezet, kun je wel een 'vind-ik-leuk' geven om op een subtiele manier je leerkracht te stimuleren.
Een groepsmededeling is bewust eenzijdige communicatie. Als je kan reageren dan is het geen
mededeling meer, maar wordt het een gesprek. Daarvoor zijn de één-op-één of groepsgesprekken.
Tevens willen we dat de leerkracht de ouders makkelijk kan informeren, zonder verdere afleiding.
Via een één-op-één gesprek zijn de berichtjes alleen zichtbaar voor u en de leerkracht, via een
groepsgesprek zijn de berichtjes zichtbaar voor iedereen binnen die groep.
Op dit moment maken wij nog geen gebruik van de mogelijkheid om als ouder berichten te sturen
naar een leerkracht. Wanneer de leerkracht u uitnodigt voor een één-op-een gesprek of een
groepsgesprek binnen Parro, heeft u wel de mogelijkheid om te reageren. arr
• Op uw mobiel en op uw computer
Heeft u geen mobiel of wilt u de Parro-app niet installeren? U krijgt de berichten ook via de mail en
kunt dan via uw webbrowser aan alle communicatie meedoen.
• Op de computer, laptop of een Windows Phone?
Alle bovenstaande handelingen kunnen ook via de online omgeving. Ga naar https://talk.parro.com

Lukt het niet? We helpen graag!
Loop even binnen en we helpen u graag verder.
Met vriendelijke groet,
Team De Meiboom

