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Ridderkerk, 26 november 2021 

 

Beste ouder(s) en/of  verzorger(s), 

Sinds lange tijd verloopt het contact tussen ouders en leerkrachten voornamelijk via een briefje of 

tegenwoordig ook steeds meer via de mail. Door nieuwe ontwikkelingen zijn er ook nieuwe mogelijkheden 

voor communicatie gekomen, waar we ons als school in hebben verdiept, de app Parro. 

Het is een communicatiesysteem dat zowel via de computer als via de smartphone te gebruiken is. Parro 

heeft een aantal grote voordelen voor ons. 

- We kunnen uw bericht al voor schooltijd lezen en heel makkelijk na schooltijd naar u reageren. Zo 

zijn we voor schooltijd al op de hoogte als er iets is met uw kind of in de thuissituatie. 

- Doordat we voor en na schooltijd kunnen reageren hebben we onder schooltijd meer tijd voor onze 

belangrijkste taak: er zijn voor de kinderen in onze klas.  

- Alle communicatie staat in één systeem zodat alle groepsleiding op de hoogte is van de 

bijzonderheden rondom uw kind. 

- Via Parro kunnen wij foto’s uit de klas naar u sturen, maar uw kunt ook foto’s naar ons toe sturen 

voor bijvoorbeeld het kringgesprek. 

Vanaf maandag 6 december willen we ook in de klas van uw kind gaan starten met Parro. Voor die tijd krijgt 

u via Parro een mail met daarin een koppelcode. Die heeft u nodig om gekoppeld te worden aan uw kind. In 

de handleiding kunt u lezen hoe u zich voor Parro aan kunt melden en de code kunt activeren. U kunt zelf 

kiezen of u Parro op de computer wilt gebruiken of wilt installeren op uw telefoon.  

Komt u er niet uit of loopt u ergens tegenaan? Dan horen we het graag van u via: 

a.vos@dsghkerstenschool.nl  

 

Hartelijke groet, 

Team Ds. G.H. Kerstenschool 

 

Bijlage: Handleiding Parro 

 

mailto:algemeen@dsghkerstenschool.nl
http://www.dsghkerstenschool.nl/
mailto:a.vos@dsghkerstenschool.nl

