Van start met.
Dit document geeft je handige tips en instructies om te starten met Parro.

Zo eenvoudig is het om te starten met Parro:

Stap 1 - Log in met je ParnasSys account

Log in op talk.parro.com met je huidige ParnasSys
account.
Parro heeft een directe koppeling met ParnasSys. Je
hoeft dus geen nieuw account aan te maken. Dit kost
niets en je kunt stoppen wanneer je wilt.

Stap 2 - Probeer Parro

Probeer eerst alle functies rustig uit met collega's. Zo
ontdek je de mogelijkheden van Parro.

Stap 3 - Nodig ouders uit

Ben je zover dat je Parro ook in je groep met ouders wil
gaan gebruiken? Zo pak je dit slim aan:
a. Stel ouders op de hoogte van Parro
b. Importeer je groep(en) vanuit ParnasSys
c. Nodig ouders uit in je groep(en)
d. Wacht totdat ouders gekoppeld zijn
e. Verstuur een mededeling
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a. Stel ouders op de hoogte van Parro
Dus je bent zover dat je Parro ook in je groep met ouders wil gaan gebruiken?
Download de Parro uitnodigingsbriefjes (w
 ww.parro.com/vragen-voor-leerkrachten) en deel
ze uit of kopieer onderstaande tekst, plak deze in een e-mail en verstuur deze naar de ouders:

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wij gebruiken op school Parro! Doe je met ons mee? Binnenkort ontvang je van mij een e-mail zodat jij ook
Parro kan gebruiken. Deze fantastische app geeft ons veel voordelen.

Altijd op de hoogte
Het wordt voor mij heel makkelijk om jou op de hoogte te houden. Mijn berichten komen direct aan én kun je in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!

Bekijk de leukste momenten van je kind
Ik kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s met je delen. Geniet mee met de
leukste avonturen van je kind.

Direct contact met onze school
Ik heb hiermee één plek in handen om met jou (privé) en met alle andere ouders te communiceren. Wij kunnen
via Parro direct contact hebben.

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
Ik heb jouw e-mailadres nodig zodat jij ook Parro kan gebruiken. Mocht je een ander emailadres dan deze voor
Parro wil gebruiken, laat mij dat dan weten.

Zoek ‘Parro’ op in de Apple App Store of Google play store op je telefoon en/of tablet. Voor computer of
Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com.

Met vriendelijke groet,
(je eigen naam)

2

b. Importeer je groep(en) vanuit ParnasSys
Heb je reeds groepen in de Parro app? Kies dan in de eerste stap voor Synchroniseer en
beheer.

Druk op Importeer uit ParnasSys

Druk op Beheer

Kies je groepen

Druk op Importeer
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c. Nodig ouders uit in je groep(en)
Als leerkracht nodig je de ouders uit voor Parro. Zo behoud jij de controle en kent Parro de
ouders. Je hoeft maar één ouder van elke leerling uit te nodigen. Deze ouder kan de
uitnodiging met andere ouder(s) van deze leerling delen.

Kies je groep

Druk op Instellingen

Kies een leerling

Voeg een ouder toe vanuit

Druk op Stuur uitnodiging

De ouder ontvangt een

ParnasSys met het ( + ) plusje

uitnodiging voor Parro

of vul een e-mailadres in
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d. Wacht totdat ouders gekoppeld zijn
Tips om ouders actief aan te moedigen om Parro te gaan gebruiken:
●

Gebruik de uitnodigingsbriefjes (w
 ww.parro.com/vragen-voor-leerkrachten) .

●

Spreek de ouders aan over Parro als de kinderen van/naar school gebracht worden.

●

Bijna elke ouder heeft wel zijn mobiele telefoon met e-mail op zak. Je kan direct de app
laten zien en ze een uitnodiging sturen. Zij kunnen direct de uitnodiging accepteren!
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e. Verstuur een mededeling
Ouders ontvangen mededelingen vanaf het moment
dat ze met de uitnodiging gekoppeld zijn aan jouw groep.

...
Druk op het + plusje

Kies je groep

Schrijf je mededeling

Kies extra ontvangers met +

Druk op verstuur

..
Ouders krijgen een notificatie

Ouders krijgen een e-mail als ze de
mededeling gemist hebben

Gelezen / ontvangen statusindicator
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