Handleiding Parro – Ouders-verzorgers
Wat is Parro?
Via dit platform deelt de school informatie met ouders. Het gaat hierbij om korte
mededelingen, het plannen van 10 minuten gesprekken, het delen van
ondernomen groepsactiviteiten en informatie die op korte termijn van belang is.
Voor de overige contacten wordt de mail gebruikt.
Installatie en inloggen
Parro kunt u gebruiken op elk apparaat. Het is beschikbaar als app (heeft de
voorkeur) en als website.
U kunt dit naast elkaar gebruiken.
•

Installatie:
o Telefoon of tablet: download de gratis Parro app (Appstore of Google
Playstore)
o PC of laptop: ga naar https://talk.parro.com (bij voorkeur in Chrome)

•

Inloggen:
o De leerkracht van uw kind geeft u toegang. Per mail ontvangt u een
uitnodiging met een unieke koppelcode voor uw kind, waarmee u zelf een
account kunt aanmaken via de app of de website https://talk.parro.com
o Na het invoeren van de code in de app of op de website ontvangt u
(veiligheidshalve) een welkomstmail, waarin u uw mailadres nog éénmaal
bevestigt
o U kunt nu gebruik maken van Parro

Parro in gebruik
Parro kent de volgende opties:
•

Tabblad 1: Groepen
Hier ontvangt u nieuws en mededelingen, eventueel met foto, van de
groep(en) van uw kind(eren).

•

Tabblad 2: Agenda
Hier vindt u de activiteitenkalender van de school, zoals excursies en
schoolactiviteiten. Soms wordt daarbij gevraagd of u aanwezig bent of niet.
Voor de oudergesprekken zult u in Parro een uitnodiging ontvangen. U kunt
dan inschrijven op een van de aangegeven tijden.
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Tabblad 3: Gesprekken
Heeft u een mededeling of een vraag voor de leerkracht, dan gebruikt u de
optie ‘Gesprekken’. Achter de naam van de leerkracht ziet u op welke
momenten de leerkracht beschikbaar is.
Klik op de naam van de leerkracht en start het gesprek.
Staat de naam er nog niet bij: klik op de +, zoek de gewenste persoon en start
het gesprek.
U kunt kiezen tussen privégesprek en kindgesprek. Wanneer u voor
kindgesprek kies kunt u meerdere leerkrachten toevoegen aan het gesprek.
Bij privégesprek kunt u met 1 persoon een gesprek starten.
Desgewenst kunt u een bijlage toevoegen: klik hiervoor op de paperclip.
Tabblad 4: Instellingen
Profiel: hier kunt u zelf uw instellingen aangeven en aanpassen; o.a. uw naam
en wachtwoord, een foto van uw kind en uw privacy-voorkeuren. Graag de
privacy voorkeuren aangeven per kind, zodat wij hier rekening mee kunnen
houden.
Meldingen: hier geeft u aan wanneer u Parro-meldingen in uw mail wilt
ontvangen. Daarnaast is het belangrijk om in te stellen wanneer u de
meldingen op uw telefoon ontvangt. Dit zorgt er namelijk voor dat u geen
informatie mist! Zie hieronder een schermafdruk met de instellingen.
Parro support: hier vindt u een antwoord op veel gestelde Parro-vragen.

