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Parro communicatie afspraken CBS ‘de Zaaier’ 

Dit plan is opgesteld voor ouders en teamleden met als doel om verwachtingen over de 

communicatie met de Parro-app helder te maken. Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd 

om de app te gaan gebruiken door de leerkracht van de betreffende groep. Voorwaarde hiervoor is 

dat het e-mailadres van ouders bij ons bekend is.  

Het uitsturen van berichten  

Wanneer communiceer je?  
We streven ernaar dat minimaal 1x per 2 weken (met een maximum van 7) de groepsleerkracht een 

bericht stuurt over een activiteit of gebeurtenis in de groep.  

Waarover communiceer je?  

● Afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken, uitjes, spullen meenemen, vrijwilligers 

vragen, leuke mededelingen of foto’s. 

● Teksten in mededelingen proberen we zo kort mogelijk te houden, het liefste voegen we ook 

een fotootje toe. 

● Afspraken maken over het vieren van de verjaardag van een kind mag via de Parroapp.  

● Doorgeven van een afspraak bij de huisarts, ziekenhuis, orthodontist etc. is mogelijk via de 

Parroapp. Het is wel belangrijk dat dit tijdig doorgegeven wordt. Wanneer het pas op de dag 

zelf bekend is, moet dit telefonisch doorgegeven worden. 

Waarover communiceer je niet?  

● Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we zo min mogelijk 

via de Parro-app. We maken graag een afspraak voor persoonlijk contact. 

● Leerlingen worden niet ziek gemeld via Parro, maar via een telefonische melding aan de 

school vóór 08.25 of 12.55  uur.  

 

Bereikbaarheid & reacties 

Bereikbaarheid leerkracht  

Scheiding werk & privé: Tussen 08:00 en 17:00 is Parro contact mogelijk. Buiten deze tijden wordt er 

niet van de teamleden verwacht dat ze reageren of berichten aanmaken.  

Reactie snelheid: We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht 

direct te reageren. Immers staan ze het grootste deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht 

voor het kind krijgen voorrang.  

Gespreksplanning  

Voor het plannen van de rapportgesprekken gebruiken we de Parro-app. We kondigen de 

tienminutengesprekken aan het begin van het schooljaar aan in de agenda. Ouders/verzorgers 

krijgen een bericht dat de gespreksplanning open staat en leggen daarin zelf een keuze voor een 

gesprekstijd vast.  


