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In het hier en nu en met het OOG op de toekomst 

 

“Gebruik van Parro voor leerkrachten en ouders” 
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24-09-2021 

Afspraken rondom oudercommunicatie op De Kameleon 

 

Waarom gebruiken we Parro?  

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Om u op de hoogte te houden over de 

gang van zaken op school en van uw kind(eren) in de groep, maken we gebruik van het 

platform Parro: een gebruiksvriendelijke en veilige manier om informatie met u te delen.  

 

Ouders kunnen niet onderling met elkaar communiceren, de leerkracht kan wel 1 bericht 

naar alle ouders sturen. En ouders kunnen niet van elkaar zien wat er geschreven wordt 

naar de leerkracht. Zo blijft de privacy voor ouders gewaarborgd. 

 

 

Waar is Parro voor bedoeld?  

 

Algemene informatie  

De leerkrachten houden u via Parro op de hoogte over de schoolzaken. We 

communiceren over: afspraken voor de komende dagen, uitjes, spullen meenemen, 

vrijwilligers vragen, leuke mededelingen of foto’s  

 

Informatie over de groepen  

U bent lid van de groep waarin uw kind zit. Via Parro zal de leerkracht u op de hoogte 

houden van groepsactiviteiten, worden er foto’s en filmpjes met u gedeeld (niet algemeen 

met alle ouders i.v.m. de privacy) en kunt u zich inschrijven voor oudergesprekken.  

 

Persoonlijke berichten  

Als wij iets persoonlijks met u willen bespreken over uw kind, dan wordt u opgebeld. 

Wanneer we een boodschap willen doorgeven die alleen voor u bestemd is, kunnen we u 

via Parro ook een 1-op-1 bericht versturen.  

 

Ook kunt u de leerkracht een persoonlijk bericht sturen. Het gaat hier echter om korte, 

noodzakelijke berichten. Chatgesprekken zijn niet de bedoeling. 

 

Mocht de leerkracht of u iets willen bespreken of opmerken, dan kan dat telefonisch of 

door een afspraak te maken voor een gesprek.  

 

Absenties  

Wanneer uw kind ziek is, bent u gewend om voor 8:30 uur telefonisch contact op te nemen 

met school om dit door te geven. Wij vragen u dit telefonisch te blijven doen.  

 

 

Delen van beeldmateriaal  

Wij respecteren de privacy van kinderen en gaan zorgvuldig om met foto- en filmmateriaal 

waarop onze leerlingen te zien zijn. Dit houdt het volgende in:  

- We delen foto’s of filmpjes met ouder(s) van hun zoon/dochter, hier mogen geen 

andere leerlingen bij staan tenzij anders aangegeven.  

- We delen de beelden via de beveiligde schoolomgeving van Parro. 

- De school heeft de regie bij het plaatsen van beeldmateriaal.  

 

Wanneer u bezwaar heeft tegen bovenstaande werkwijze en u er op staat dat wij uw kind 

van al het beeldmateriaal weren, dan dient u dit aan te geven in uw account, onder privacy 

voorkeuren. 
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Wat verwachten we van u?  

 

- Wanneer u aan de leerkracht een bericht stuurt via Parro, dan mag u ervan uitgaan 

dat u een reactie ontvangt tussen 8.00 uur en 16.30 uur op werkdagen. Na 16:30 

en in de weekenden zijn de leerkrachten niet bereikbaar op Parro. 

 

- We streven naar een vlotte communicatie, tijdens de lessen zal er niet gereageerd 

worden. Lesgeven en aandacht voor het kind krijgt dan voorrang. 

 

- Wanneer het om een situatie gaat waarbij een directe reactie van de leerkracht of 

directie of IB-er nodig is, dan willen we u vragen om telefonisch contact op te 

nemen. In principe is de leerkracht voor en na schooltijd telefonisch beschikbaar. 

 

- Nieuws uit de groep wordt via Parro verspreid. Hierbij streven we ernaar dat 

minimaal 1x per week de leerkracht een mededeling stuurt. 

 

- Wij verwachten dat de informatie binnen de afgesloten omgeving van Parro blijft en 

deze niet door u gedeeld wordt op andere sociale media. Wij hanteren het protocol 

Social Media, dat staat op onze website. 

 

- Wij hopen en verwachten dat we door middel van Parro op een snelle en vriendelijke 

manier met u kunnen communiceren. Daarvoor zullen beide partijen zorg moeten 

dragen. En zullen daarop worden aangesproken wanneer dit niet lukt. 

 


