
Enquête ouders gebruik Parro en Paschalis Flits: 

 

107 ouders hebben deze enquête (oktober 2021) ingevuld. 

 

Een overzicht van de aantallen gegeven antwoorden: 

 

1 Vindt u de communicatie zoals die nu als pilot via Parro gaat prettiger dan voorheen via de 

mail? 

Ja    82 

Nee    7 

Maakt me niet zoveel uit 18 

 

2 Lukt het u om de berichten zakelijk te houden? 

Ja    100 

Nee, ik vind dit zeer lastig 7 

 

3 Dit wil ik nog graag kwijt over Parro (een bloemlezing): 

• Korte lijntjes is prettig 

• Communiceren ouders onderling is prettig 

• Fijn en snel 

• Drempel is hoger want ik vind Parro niet zo handig, voorkeur voor mail 

• Fijne app 

• Handig als hier ook toetsdagen worden aangekondigd 

• Foto’s uit de groepen is fijn 

• Chatfunctie met leerkracht is handig 

• Info in bijlagen zijn moeilijker terug te vinden 

• Agenda kan niet gekoppeld worden aan Outlook (Android) 

• Ja maar, dan wel vanaf begin schooljaar contactmogelijkheden openzetten; 

• Het zou fijn zijn als groepsouders dit ook kunnen gebruiken zonder de leerkracht in 

het groepsgesprek. Graag als nieuw feature verzoek bij Parro neerleggen. 

• Berichten komen vaker binnen (Flits): niet alleen bij de oudsten 

• Afstand ouder leerkracht/school is groter want het is gedoe 

• Ik wil absenties kunnen doorgeven en toetsresultaten kunnen bekijken (dit laatste kan 

alleen via ouderportaal als we dit openzetten, jj) 

• Ik weet niet goed of ik alleen met de leerkracht communiceer of met meerdere 

• Fijn dat we nu één platform hebben 

• Veilige manier 

• Loopt bij mij vaak vast 

• Het zou fijn zijn als hulpouders zelf verzoeken kunnen doen naar andere ouders 

zonder de leerkracht 

• Fijn en eerlijk om zo ouderavonden in te plannen 

• Minder afstand; voelt fijn 

 

4 Vindt u de Paschalis Flits een fijnere manier om de nieuwsberichten te ontvangen dan de 

Maandagkrant? 

Ja    52 

Nee    16 

Maakt me niet zoveel uit 39 

 



5 Leest u altijd alle berichten? 

Ja    70 

Nee    5 

Soms wel, soms niet  32 


