
 

 

Informatiebrief over Parro   

           

 

 

Parro als belangrijkste communicatiemiddel 

Zoals U in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan wij de Parro-app die u op uw  

smartphone en/of via de webversie (https://talk.parro.com) kunt gebruiken, als 

belangrijkste communicatiemiddel inzetten.  

 

Gebruik e-mail 

Daarnaast blijft de mail natuurlijk ook een mogelijkheid om met elkaar te communiceren. 

Het is daarom belangrijk dat u -als u een ander emailadres gaat gebruiken- de wijziging 

aan ons secretariaat doorgeeft via: info@mozarthof.nl 

 

Problemen 

Inmiddels gebruiken al heel wat ouders de Parro-app. Wanneer er problemen zijn, dan 

horen wij graag wat de reden is dat het nog niet werkt. We zullen u hier dan zo goed 

mogelijk mee helpen. 

 

Dagelijks kijken 

Het is belangrijk dat u dagelijks even kijkt of het klassenteam berichten in Parro heeft 

gezet. Naast informatie en foto’s over wat er zich in de klas afspeelt, worden hier ook 

mededelingen gedaan en vragen in gesteld. 

https://talk.parro.com/
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In Parro zitten de volgende functionaliteiten 

• Mededelingen:  

o regelmatig worden vanuit het klassenteam foto's en informatie gedeeld 

o periodiek wordt vanuit de afdelingsleider en/of directie informatie 

verstrekt, zoals o.a. de nieuwsbrief en andere belangrijke zaken 

• Agenda: 

o de zaken die belangrijk zijn voor de klas, b.v. verjaardagen van de 

leerlingen of uitjes  

o de zaken welke de gehele school betreffen zoals vakantie en studiedagen 

• (Kind)gesprekken: 

o dit kunt u gebruiken om contact te onderhouden met het klassenteam voor 

vragen of mededelingen 

o de ziekmeldingen kunt u hier ook doorgeven (hier hoeft u dan niet meer 

voor naar de school te bellen) 

• Instellingen: 

o profiel, hierin kunt u uw eigen wachtwoord aanpassen 

o privacy centrum: 

▪ Meldingen 

▪ Privacy-voorkeuren, deze kunt u hier zelf aanpassen (gedurende 

een beperkte periode) 

o feedback en ondersteuning 

 

 

 

Privacy-voorkeuren AVG 

Het instellen van de privacy voorkeuren is van groot belang! Hierdoor stelt u ons in staat 

om rekening te houden met uw wensen t.a.v. het delen van foto’s en andere informatie. 

Wij moeten helaas constateren dat een deel van de ouders/verzorgers deze nog niet 

hebben ingevuld. Daarom de dringende oproep om dit alsnog te doen! 

Heeft u hier problemen mee of vragen over, bel of mail ons dan. We proberen u zo goed 

mogelijk te helpen. 

 

 

 

 


