Beste ouders/verzorgers,
Naast de nieuwe website is er nu ook een CSG de Waard app om informatie te delen.
In de app staat dezelfde informatie als op de website, de werking is echter veel vriendelijker. U ontvangt in de
app ook zgn. pushberichten als er nieuws is.
De app is te downloaden bij de Playstore of appstore. (Zoek naar csg de waard)
De website vind je hier:

deark.csgdewaard.nl
De website van Stichting CSG de Waard vind je op
het volgende adres:

csgdewaard.nl

Openbaar- en inlog-deel
De website en de app hebben een openbaar- en een inlog-deel. Het openbare deel is toegankelijk voor
iedereen. In het besloten (inlog-deel) kunnen alleen de ouders en medewerkers.
Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte klikt u op deze button.
Inloggen ouders

Log de allereerste keer in via de website:
In het scherm dat verschijnt klik je op: Wachtwoord
vergeten
Dus n
 iet eerst je e-mailadres invullen.
Let op: Het e-mailadres dat u gaat invullen moet
hetzelfde zijn als in het administratiesysteem ParnasSys
van de school staat. Met het invullen van uw e-mailadres
controleert dit systeem namelijk of u ouder/verzorger
bent. Vervolgens wordt u direct aan de groep of groepen
gekoppeld waar uw kind of uw kinderen in zitten.
Voor de app is het e-mailadres en wachtwoord gelijk.
Mocht u niet meer weten welk e-mailadres geregistreerd staat in het administratieprogramma van de school,
dan kunt u dit navragen bij de administratie bij Annemieke Berkhof (a.berkhof@csgdewaard.nl).
U krijgt vervolgens een mailtje en hierin staat een link om een wachtwoord te kiezen (2 keer invullen).

Daarna kunt u met dit e-mailadres en het wachtwoord inloggen.
Mocht u later het wachtwoord
vergeten zijn, of willen wijzigen, dan
herhaalt u deze procedure.
De nieuwsberichten en agenda’s van
de groepen zijn alleen toegankelijk
voor de ouders van de betreffende
groep van uw kind.

.
U dient dus in te loggen om deze nieuwsberichten en de agenda te kunnen lezen.
Na het inloggen ziet u een scherm zoals hieronder:

Klikt u op Nieuws of Agenda om deze te bekijken.
Als u klikt op het pijltje naast uw naam, kunt u desgewenst uitloggen.
Als u vragen heeft kunt u met ons contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Piet Diepenhorst
Directeur ZML de Ark
06-144 101 63

