Beleidsstuk communiceren via Parro op OJBS De Lichtstraat

Parro is het nieuwe communicatiesysteem van de Lichtstraat.
Parro heeft als doel om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de groep, op een simpele,
visueel aantrekkelijke en informerende wijze. Zo bent u op de hoogte waaraan gewerkt wordt. Niet
alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter
ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. De leerkracht plaatst een bericht
in de groep. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de doelen waaraan
gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via
de web-omgeving. Parro is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben
gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van
hun kinderen.
Tijdslijn
 Op 12-10-2018 hebben alle (huidige) ouders/verzorgers een uitnodiging gehad om te starten
met Parro.
 Doel is dat 100% van de gezinnen Parro gaat gebruiken.
 Alle groepscommunicatie gaat alleen via Parro. Berichten over individuele kinderen gaan via
de mail of telefonisch.
Beleid berichten
 De leerkrachten sturen maximaal 1 keer per dag en minimaal 1 keer per week een bericht via
Parro per stamgroep.
 We plaatsen berichten en foto’s die passend zijn en een toegevoegde waarde hebben binnen
ons onderwijs.
 Via Parro nodigen we de ouders uit om in te tekenen voor de oudergesprekken. Ook het
deelnemen aan activiteiten of het werven van hulpouders gaat via Parro.
 U krijgt een bericht via Parro als het van belang is voor de hele groep. Als we contact willen
opnemen over een individueel kind dan zullen we dit via de mail of telefonisch doen.
Beleid ouders
 Met Parro blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke
schoolzaken.
 Ouders krijgen een toegangscode (via een mail) waardoor ze gekoppeld worden aan de
groep van hun kind. Alle nieuwe ouders ontvangen de mail als hun zoon/dochter gestart is
op school.
 Ouders kunnen alleen gekoppeld worden aan de groep van hun eigen kind. Ieder schooljaar
vindt er een nieuwe koppeling plaats.
 Deel als ouder(s) foto’s die verspreid worden via Parro niet met derden (via andere socail
media kanalen of via een screenshot op de telefoon). School gaat hier heel serieus mee om
en we gaan ervan uit dat alle ouders dit ook doen.
 Ouders kunnen een bericht liken (of niet).

