Communicatieplan Ouderportaal ParnasSys
Inleiding
Op CBS Smitshoek kunt u als ouders / verzorgers vanaf februari 2017 inloggen in het Ouderportaal
van ParnasSys. Binnen dit portaal van CBS Smitshoek kunt u meekijken met een aantal zaken, dat
betrekking heeft op de ontwikkeling van uw kind(eren).

Waarom een communicatieplan?
Dit communicatieplan geeft aan hoe wij omgaan met het openstellen van het Ouderportaal. Wat
mogen leerkrachten verwachten van u en wat mag u verwachten van de leerkrachten. Om dit
alles soepel te laten verlopen is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn, want school en ouders
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit is de kracht van
samen.

Doel van het openstellen van het Ouderportaal
Het doel van het Ouderportaal is; u als ouders inzicht te geven in de ontwikkeling van uw
kind(eren).
Binnen het Ouderportaal kunt u de volgende onderwerpen bekijken:
● Over de leerling
In deze module kunt u de persoonlijke en medische gegevens van uw kind inzien. Het is
mogelijk dat er gegevens ontbreken, onjuist zijn of niet kunnen worden veranderd. Bij de
tabs personalia en medisch zit een knop corrigeren. Wij verzoeken u alleen gebruik te
maken van deze mogelijkheid indien er gegevens werkelijk onjuist zijn. Nadat u een
verandering heeft aangegeven krijgt de school een e-mail met de te veranderen items. Het
daadwerkelijk wijzigen doet school dus zelf en zal niet direct in uw scherm zichtbaar zijn.
●

Profiel
Onder het tabblad profiel kunt u uw persoonlijke gegevens inzien, dit zijn gegevens die wij
van het inschrijfformulier hebben overgenomen. Deze gegevens kunt u controleren en
indien nodig aanpassen. Ook voor deze aanpassingen geldt dat ze door de
schooladministratie eerste geaccepteerd moeten worden, voordat ze op uw scherm
zichtbaar zijn. Hier kunt u ook uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen.

●

Toetsen
Ook ziet u de resultaten van de Cito-toetsen (niet-methodetoetsen) en de
methodetoetsen. Er worden toetsen afgenomen die bij een methode horen zoals rekenen,
spelling en taal. Deze toetsen worden voor het eind van een blok afgenomen. De kinderen
die op bepaalde onderdelen de doelen nog niet gehaald hebben krijgen daar extra uitleg
over in de klas. Naast de methodetoetsen worden er ook Cito-toetsen afgenomen.
Het doel van de Cito-toetsen is om de resultaten en de ontwikkeling van een leerling over
een aantal jaren te kunnen volgen. De Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd; hierdoor
kunnen resultaten vergeleken worden met alle andere leerlingen in Nederland uit dezelfde
jaargroep.

●

Voor een methodegebonden toets kan een kind thuis oefenen door bijvoorbeeld het
huiswerk te leren, maar bij de Cito-toetsen is dit niet zo. Als u op het tabblad
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methodetoetsen klikt krijgt u de cijfers van de methodetoetsen. Als u op het tabblad
niet-methodetoetsen klikt krijgt u de resultaten van de Cito-toetsen te zien.
U kunt bovenin het schooljaar kiezen. Het is dus ook mogelijk om de Cito-toetsen van het
jaar daarvoor te bekijken. Dit doet u door op het vakje van 2016-2017 te klikken en een
ander jaar te kiezen. Dit geldt ook voor de methodetoetsen.

Het begrijpen van de Cito-toetsen
Toetsen van Cito zijn genormeerd op de resultaten van grote steekproeven over scholen in het
hele land. Zo geven zij een rangorde aan die overeenkomt met een normspreiding. Na een
bepaalde periode worden toetsen opnieuw genormeerd en kan het gebeuren dat leerlingen meer
vragen goed moeten beantwoorden om hetzelfde resultaat te behalen. Het landelijk niveau is dan
gestegen en om dezelfde normaalverdeling te behouden worden de toetsen strenger
genormeerd. Dit is voor het laatst gebeurd in 2014.
Cito-scores worden weergegeven in niveaus A t/m E of in I t/m V. Hoe de niveaus verdeeld zijn,
kunt u zien in het schema hieronder:

Voorheen werkten we met vaardigheidsscores en de indeling A t/m E. M.i.v. de toetsen van
januari 2017 gebruiken wij de indeling I t/m V. Over deze indeling kunt u meer lezen in het
document: ‘Uitleg over het doel van toetsen en de interpretatie hiervan’. Dit document is u eerder
per mail toegestuurd en kunt u ook bij de documenten in het ouderportaal vinden. Deze nieuwe
indeling helpt ons beter om ons aanbod en onze aanpak af te stemmen op de groep en de
individuele kinderen.

Het begrijpen van de methodetoetsen
Een toets bestaat uit verschillende opdrachten. Voor elke opdracht staat er een score. Daaraan
kunt u zien hoe uw kind de opdrachten heeft gemaakt. Daarnaast staat er een gemiddeld cijfer bij
de toets. Dit cijfer telt voor het rapport. De scores hebben kleuren. De kleuren betekenen:
blauw: goed
groen: voldoende
oranje: matig
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rood: onvoldoende

Op CBS Smitshoek werken wij met een toetskalender. In de maanden januari/ februari
en juni worden de meeste Cito-toetsen afgenomen. De scores zijn voor u niet direct zichtbaar,
deze zullen kort voor de rapportgesprekken zichtbaar worden.
De individuele Cito scores van de kinderen worden niet klassikaal besproken in de groep. Wij
raden het u wel aan om samen met uw kind(eren) naar de scores in het ouderportaal te kijken en
deze eventueel te bespreken. Bij de tienminutengesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind
door de leerkracht met u besproken. Wanneer de leerkracht het nodig vindt om u eerder te
informeren over de vorderingen of de scores, dan neemt hij of zij contact met u op. Het is niet
nodig om na iedere toets in gesprek te gaan met de leerkracht.

Afspraken rondom het Ouderportaal
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder gedurende het hele schooljaar de ontwikkeling van uw
zoon of dochter kunt volgen. Dit draagt bij aan een betere samenwerking tussen leerling,
leerkracht en ouders (dynamische driehoek) en het ondersteunt de communicatie over de
ontwikkeling van uw zoon/dochter.

Gescheiden ouders
Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders met een
eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is wel dat beide ouders
zelf hun verschillende e-mailadressen aan de school kenbaar maken en niet uit de
ouderlijke macht zijn ontzet.

Inlogprocedure
Vanuit de school ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een gebruikersnaam en
wachtwoord om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen inzien. Als deze e-mail niet aankomt,
kan het zijn dat u hem heeft ontvangen in ‘ongewenste berichten’. De eerste keer logt u in met
deze gegevens. Aangezien het automatisch verstrekte wachtwoord een wirwar van cijfers en
getallen is, adviseren wij u om dit wachtwoord te wijzigen en het nieuwe wachtwoord goed te
onthouden. Het wijzigen doet u op de volgende wijze:
Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via ‘profiel’ een eigen
wachtwoord en gebruikersnaam worden ingesteld. Door te klikken op de knop ‘wachtwoord
wijzigen’ of ‘gebruikersnaam wijzigen’ kunt u een eigen wachtwoord of gebruikersnaam invoeren.

Gebruik
Het gebruik van het Ouderportaal is nieuw op onze school, zowel voor u als voor de leerkrachten.
Over het gebruik willen we met u een aantal afspraken maken om te bewerkstelligen wat we met
het Ouderportaal beogen.
1. Wanneer een leerling op een vakgebied twee keer achter elkaar een toets matig of
onvoldoende scoort, dan mag u als ouder verwachten, dat de desbetreffende leerkracht
contact met u opneemt.
2. Als school verwachten wij van u, dat u de leerkrachten vertrouwt in hun vakmanschap.
Vanzelfsprekend mag u uw zorgen omtrent de ontwikkeling van uw kind met ons
bespreken. Een matige/onvoldoende score bij een toets leidt bij ons niet direct tot paniek.
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De toetsen zeggen ons vooral welke vaardigheden kinderen al wel of nog niet beheersen.
Ze geven richting aan ons handelen in de klas. De toetsen worden een aantal lessen voor
het eind van een blok afgenomen. De leerkracht weet hierdoor precies voor welke
kinderen welke instructie en leerstof nog essentieel is om de doelen van het blok te
behalen.
3. Wanneer er gegevens veranderen of niet volledig zijn, dient u dit aan te geven bij de
administratief medewerkster van CBS Smitshoek (e-mail: freda.vandekleut@pcpobr.nl).
4. In de periode waarin de Cito-toetsen worden afgenomen wordt het Ouderportaal tijdelijk
gesloten. Dit is in de maanden januari en juni.

Tot slot
Wij hopen dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie
tussen ouders en school.
Wilt u meer weten over het doel van toetsen op CBS Smitshoek dan kunt u op onderstaande link
klikken.
meer informatie over toetsen op Smitshoek
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