Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wij gaan op school Parro gebruiken!
Parro is een app die ervoor zorgt dat communicatie en betrokkenheid tussen ouders en school makkelijker
wordt. Ervaringen van andere scholen zijn positief over deze app.
Het is o.i. van belang dat u als ouders zoveel mogelijk hieraan meewerkt. Zo mist u geen nieuws.
Middels dit bericht nemen we u mee in de stappen welke u onderneemt om goed gebruik te kunnen maken
van Parro.
Om van start te gaan met Parro volg je de onderstaande stappen:

1. Accepteer de uitnodiging van Parro genaamd:
Activeer je account voor Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas
Klik op de link in dit e-mailbericht met de tekst
Stel je wachtwoord in en activeer je account
2. U krijgt een nieuw scherm te zien:

Klik op

Nieuw account

U ziet een nieuw scherm en vult de
gevraagde gegevens in.
Klik daarna op
Bevestigen

U ziet nu weer een nieuw scherm

Klik daarna op
Terug naar inloggen

Dan volgt de tweede mail. U ziet onderstaande afbeelding.
Klik één van de drie opties die u wilt gebruiken.
U download dan de app voor uw iPhone/Android
of u werkt op de computer (WEBversie)

Opmerking: bij de Webversie kunt u ook inloggen op talk.parro.com.

Open de app of de WEB-pagina.
Log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
U ziet dan het volgende scherm:

Klik op Parro en uw ziet dat u gekoppeld
bent aan de groep(en) van uw kind (eren)

IK HEB AL EEN ACCOUNT VAN PARRO/PARNASSYS. WAT MOET IK DAN DOEN ?
Heeft u al een ParnasSys-account ? (omdat uw
kind bijvoorbeeld op een andere school zit?)
Dan kunt u inloggen en doorgaan naar ‘Parro’.
U dient dan uw account te koppelen via de
knop

Koppelen

(zie afbeelding links)

U vult de gegevens van de bestaande account
in en koppelt daarna. Daarna gaat u in de app naar ‘instellingen’ en klikt u op account.
Klik op ‘account toevoegen’ en volg de stappen op het scherm .

Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.
Heeft u problemen met uw account NA registratie en/of activatie ?
Neem dan contact op met de beheerder via: s.noorlander@kindpunt.nl

Zoek op ‘Parro’ in:

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.

