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Inlogscherm 
 

1. Inloggen 
U kunt inloggen op de ouderportaal van Parnassys via de volgende link. 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal waarbij het volgende inlogscherm wordt getoond.  

 
 

Het ouderportaal stelt specifieke aan de browser die u gebruikt. Als uw browser niet voldoet aan de 

gestelde eisen, verschijnt het onderstaande scherm. Op dit scherm wordt aangegeven welke 

browsers en versies er wel ondersteund worden.  

 

 
 

 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal


2. Gebruikersnaam en wachtwoord 
Vanuit de school ontvangt u, op het door u doorgegeven mailadres, een inlogcode (gebruikersnaam 

en wachtwoord). De eerste keer logt u in met deze gegevens.  

 

3. Gebruikersnaam 
De gebruikersnaam wordt automatisch door het Parnassys systeem gegenereerd en is gekoppeld aan 

uw mailadres. Let op: de gebruikersnaam is hoofdletter gevoelig. De gebruikers kan gewijzigd 

worden onder Profiel  “gebruikersnaam wijzigen”. Als u uw gebruikersnaam kwijt bent, kunt u een 

mail sturen naar babette.tammer@ksu-utrecht.nl. De school kan dan een nieuwe gebruikersnaam 

aanmaken.  

 

4. Wachtwoord 
In eerste instantie wordt een wachtwoord automatisch toegewezen door het systeem. Dit 

wachtwoord is hoofdlettergevoelig. U kunt uw wachtwoord wijzigen via de knop “wachtwoord 

wijzigen” onder profiel. Verderop in de handleiding kunt u lezen hoe u bij uw profiel kunt komen.  

Via de optie “wachtwoord vergeten?” op de inlogpagina (zie hierboven) kunt u een nieuw 

wachtwoord aanvragen. Hiervoor moet u uw gebruikersnaam en het gekoppelde emailadres 

invullen.  

 

5. Gescheiden ouders 
Wanneer ouders van een leerling gescheiden leven, kunnen beide ouders een eigen gebruikersnaam 

krijgen. Voorwaarde is dat beide ouders het ouderlijk gezag hebben.  
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Dashboard 
 

Zodra u ingelogd bent, komt u op de hoofdpagina. U kunt ten alle tijden terugkeren op deze pagina 

door op Home te klikken. Op deze pagina vindt u het onderstaande Dashboard. 

 

 
Op deze pagina worden den meldingen weergegeven over updates, nieuws over de school en 

absenties van uw kind(eren). Er kan gefilterd worden op de berichten door een specifieke categorie 

(updates, Absenties, Nieuws) te selecteren.  

 

  



Profiel 

Uw profiel kunt u bereiken door  te selecteren op het hoofdscherm. Deze functie kunt u 

vanuit verschillende schermen direct selecteren. Na deze selectie verschijnt het onderstaande menu. 

 
 

Profiel  
Bij het kopje profiel kunt u uw eigen gegevens aanpassen. Als u deze functie aanklikt worden de 

volgende gegevens getoond: 

 Mijn account: op dit scherm kunnen ook de gebruikersnaam en het wachtwoord veranderd 

worden 

 Verzorgers 

 Mijn gegevens: oa. de contactgegevens 

 Huisartsgegevens 

 

De informatie onder “Mijn gegevens” en “Huisartsengegevens” kunt u aanpassen door op het 

potloodje te klikken. Wijzigingen die worden aangevraagd, zullen door de ouderportaal worden 

doorgegeven aan de school. Daar zal iemand de wijzigingen verwerken in het systeem. De school 

streeft er naar om de wijzigingen binnen 5 werkdagen te verwerken. Het wijzigen van het 

wachtwoord zal wel gelijk doorgevoerd worden.  

 

School  
Hier wordt de informatie getoond over de Gertrudisschool, oa. de contactgegevens. Deze informatie 

kan alleen door school aangepast worden.  

Uitloggen 
Met deze functie kunt u uitloggen uit het Ouderportaal.  

  



Gegevens kind 
 

Per kind is er een tabblad beschikbaar die onder de naam van uw kind wordt weergegeven.  

Zodra u deze selecteert wordt het volgende menu getoond: 

 

 

Toetsen 
Met deze functie kunt u de resultaten van de laatst afgenomen landelijke (Cito) en methodetoetsen 

van uw kind(eren) inzien. Op dit scherm heeft u ook de mogelijkheid om ook de Cito toetsen van 

voorgaande jaren te bekijken, door links onderin het schooljaar te selecteren.  

Vanaf de afname van de Citotoetsen tot het meegeven van het rapport wordt dit gedeelte van de 

Ouderportaal afgesloten. Zo krijgen leerkrachten de kans om de resultaten rustig te verwerken in het 

rapport. Niet alle toetsen worden op dezelfde dag afgenomen. Om verschillen tussen groepen te 

voorkomen, hebben we voor deze oplossing gekozen.  

  



Probleem oplossing / veel gestelde vragen: 
 

Accountinfo niet gekregen  

Indien u geen e-mail van ParnasSys met de accountinfo van het Ouderportaal in de mailbox van uw e-

mailprogramma ontvangen heeft, bestaat de mogelijkheid dat deze e-mail terechtgekomen is in de 

Spam-box of in de map Ongewenste e-mails of Junk e-mail.   

Heeft u een gmail-account dan is het ook mogelijk dat de e-mail uit ParnasSys terechtgekomen is 

onder het tabblad Reclame of Updates. Controleer eerst deze mappen of de e-mail wellicht daar in 

terecht gekomen is.  

Blijft de e-mail uit ParnasSys onvindbaar, stuur dan een e-mail naar babette.tammer@ksu-utrecht.nl 

en wij zoeken uit waarom de e-mail niet aankomt en sturen nieuwe accountinfo.  

 

Checklist  
Indien u niet kunt inloggen, controleer dan eerst onderstaande zaken:  

 Vul de inloggegevens exact in, uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig;  

 Vul het laatst ingestelde wachtwoord in. De voorgaande wachtwoorden werken niet meer;  

 Controleer of u inlogt op de juiste locatie (https://ouders.parnassys.net/)  

 Klik op de link in het e-mailbericht met uw gebruikersnaam en maak vervolgens voor uzelf een 

nieuw wachtwoord aan.  

Lukt het inloggen nog steeds niet? Een uitgebreide uitleg over de bovenstaande zaken leest u in de 

volgende paragrafen.  

 

Veel voorkomende meldingen  

 Ongeldige gebruikersnaam en/of wachtwoord. Houdt u rekening met hoofdletters in de 

gebruikersnaam en wachtwoord?  

Door een ongeldige combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord is het niet mogelijk in te 

loggen. Doorloop de volgende stappen en bekijk na elke stap of u in kunt loggen.  

 De inloggegevens (uw gebruikersnaam en wachtwoord) zijn hoofdlettergevoelig. Zorg er dus 

voor dat CapsLock uitgeschakeld is en dat u de inloggegevens exact invult;  

 Indien u het wachtwoord wel heeft gewijzigd zal alleen dit laatste, met succes ingestelde 

wachtwoord nog werken. Vul dan ook dit wachtwoord in.  

 Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag dan een tijdelijk nieuw wachtwoord aan met de knop: 

Wachtwoord vergeten?  

 Mocht u na het bovenstaande gecontroleerd te hebben nog niet kunnen inloggen, dan kan de 

applicatie- of accountbeheerder van ParnasSys op uw school u nieuwe accountinfo toezenden.   

Stuur hiervoor een e-mail met het verzoek tot een nieuw wachtwoord naar:   

babette.tammer@kbsdeark.nl  

 Er zijn geen rollen aan uw account toegewezen, neem contact op met uw applicatiebeheerder.  

U probeert in te loggen op de algemene website van ParnasSys. Om het ouderportaal te 

bereiken surft u naar: https://ouders.parnassys.net/  
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Veel gestelde vragen   

 Na het inloggen kom ik opnieuw op het inlogscherm. ParnasSys wordt niet geopend.  
Dit kan te maken hebben met beveiligingsinstellingen op uw computer. Het kan in dergelijke gevallen 
helpen om het adres van de inlogpagina toe te voegen aan de vertrouwde internetpagina’s. Hoe u dit 
doet verschilt per browser. Via de links hieronder leest meer informatie van drie bekende browsers.  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/security-zones-adding-

removing-websites#1TC=windows-7  

 Firefox: https://support.mozilla.org/nl/questions/784746  

 Chrome: https://productforums.google.com/forum/#!topic/chrome/BLOivjDTTW0  

  

 Wijzigingen personalia  
De wijzigingen in persoonsgegevens die u wilt doorvoeren in het Ouderportaal van ParnasSys worden 
als verzoek naar de schooladministratie gestuurd. De schooladministratie houdt 5 werkdagen aan om 
de wijzigingen te verwerken. Op het moment dat de wijziging is doorgevoerd in het 
administratiesysteem van de school, ziet u bij het inloggen de juiste gegevens in beeld staan. U kunt 
dus zelf geen persoonsgegevens wijzigen en opslaan.  
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