Dit schooljaar (2017-2018) is de St. Catharinaschool begonnen met het digitaal bijhouden van de
resultaten van uw kind in Parnassys. Door de resultaten van uw kind te digitaliseren en open te
stellen voor u als ouder, kunt u de ontwikkeling van uw kind vanaf nu ook thuis volgen.
Hieronder volgt een korte toelichting over het gebruik en interpreteren van het Parnassys
ouderportaal.

U kunt met uw eigen gegevens inloggen via het ouderportaal van Parnassys:
https://ouders.parnassys.net
Mochten uw gegevens niet kloppen of afwezig zijn, dan kunt u deze opvragen bij de administratief
medewerkster (Astrid): administratie.stcatharina@degroeiling.nl
Wanneer u ingelogd bent, komt u op het startscherm terecht. Hier vindt u onder andere het profiel
van uw kind/kinderen.

Wanneer u klikt op de naam van uw kind, verschijnen de volgende opties:
-

Toetsen (hier vindt u onder ander de gegevens van de methodetoetsen en nietmethodetoetsen / cito toetsen)
Notities (hierin staan gemaakt afspraken open voor u en eventueel genoteerd door de
leerkracht van uw kind)
Absenties (hier kunt u de momenten van absentie zien)
Over …………… (persoonlijke gegevens van uw kind)

Onder het kopje toetsen staan alle resultaten van de methode toetsen van uw kind. Deze toetsen
zullen regelmatig worden bijgewerkt als er een blok, thema of periode van een vak is afgerond.

In het voorbeeld ziet u het overzicht van alle vakken aan de linkerkant staan. U kunt per vak de
resultaten bekijken. Zoals u ziet, staat er in dit voorbeeld de resultaten van alle gemaakte methode
toetsen van Taaljournaal open. Wanneer u op een Taaljournaaltoets klikt, verschijnt er een klein
overzicht met cijfers. In dit voorbeeld is het onderdeel woordenschat, spreekwoorden en
uitdrukkingen en de oertreffende trap getoetst.

Per onderdeel krijgt uw kind hiervoor een cijfer. Het cijfer onderaan deze lijst is het gemiddelde van
al deze onderdelen bij elkaar. Dit gemiddelde cijfer is het cijfer van de toets en zal, samen met alle
andere toetsgemiddelden, opgeteld worden tot een eindcijfer voor op het rapport van uw kind.
De scores worden weergegeven met verschillende kleuren. Deze kleuren hebben voor de methode
toetsen de volgende betekenis:
Blauw: goed
Groen: voldoende
Oranje: matig
Rood: onvoldoende

Sommige methodetoetsen bestaan uit één onderdeel dat getoetst wordt. Hierbij zal het cijfer dat
behaald wordt meteen ook het gemiddelde cijfer zijn.

Tevens vindt u ook het kopje ‘landelijke toetsen’. Hierin kunt u de gegevens van de niet-methode
toetsen/cito toetsen vinden van uw kind. Deze zullen na de afname van de midden- en eindtoetsen
in Parnassys gezet worden. Voor dit schooljaar zijn er nog geen gegevens beschikbaar. U kunt wel de
behaalde scores van de landelijke toetsen van voorgaande schooljaren bekijken.
De scores van de cito toetsen worden als volgt weer gegeven:

Niveau A: De leerling scoort zeer goed
Niveau B: De leerling scoort goed
Niveau C: De leerling scoort voldoende
Niveau D: De leerling scoort zwak, beheerst de leerstof nog niet
Niveau E: De leerling scoort onvoldoende, extra hulp in/buiten de klas is nodig

