Baarn, juni 2021

Betreft: Parro App

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van de Amalia-Astroschool,

In de vorige nieuwsbrieven is aangekondigd, dat we gaan starten met de app Parro.

Waarom een app
Korte lijnen tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen
van privé-telefoonnummers en het vormen van WhatsApp-groepen is niet altijd wenselijk.
Parro is een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor korte mededelingen
of vragen. De nieuwsbrief blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Wij
vragen u deze ook steeds goed te blijven lezen.
Het in gebruik nemen van de Parro App gaat in een aantal stappen:
1.
2.
3.
4.

Het installeren van de Parro App op één of meer apparaten
Zodra uw kind op school start, ontvangt u via mail, per kind een koppelcode (check
ook uw SPAM-box)
Koppelcode invoeren in de app
Parro is klaar voor gebruik

Installatie (stap 1 t/m 3)
Zoek Parro op in de Apple App Store of Google Play Store, via uw telefoon en/of tablet.
Parro werkt ook via de computer of Windows Phone: https://talk.parro.com
Voor de koppeling met de Parro app, worden de mailadressen vanuit het administratiesysteem
ParnasSys gesynchroniseerd.
We gaan het gebruik van de app gefaseerd invoeren. De eerste stap is het versturen van
berichten vanuit de school.
Waarover communiceren wij?
•
•
•

Praktische zaken zoals bijv. afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken,
uitjes, spullen meenemen...
Nieuws vanuit de groep, een leuke foto (AVG-proof), een mooi project enz.
Kortom, een kijkje in de groep.
Een afspraak voor een persoonlijk contact. We communiceren niet over voortgang,
gedrag of bijzonderheden van uw kind(eren).

U kunt alleen reageren op een mededeling, door op
of de leerkracht dit aan heeft gezet.

te klikken, afhankelijk

Bereikbaarheid:
De leerkrachten zijn via de Parro App op eigen werkdagen bereikbaar voor de klassenouders
van 7.45 - 17.00 uur.
Beschikbaarheid:
Vanuit school streven we naar een vlotte communicatie, maar we zullen lang niet altijd direct
reageren. Reactietijd binnen een week.
Het grootste gedeelte van de dag staan de meesten van ons voor de groep. Lesgeven aan en
aandacht voor uw kind (eren) krijgen voorrang.
Privacy-voorkeuren
Op dit moment vragen we u de privacy-voorkeuren op te geven/ te wijzigen in de Parro-app.
Onderling communiceren met de ouders van de groep, kan niet via Parro. Dat is een bewuste
keuze, omdat dit niet altijd wenselijk is en omdat Parro dan zoveel meldingen gaat geven, dat je
daardoor belangrijke mededelingen zou kunnen gaan missen.
Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw
vraag op school aan de leerkracht. Op support.parro.com vindt u ook antwoord op vele
vragen.
Carla de Graaf, onze ICT coördinator, is op school aanwezig en kan, indien nodig, helpen met
de installatie van Parro.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Loles Bobo

