
 
 
 

 

 
Oud-Beijerland, 13 december 2018 
Betreft: App CBS Keuchenius  
 
Beste ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen, 
 
Bij onze website is ondertussen ook een CSG De Waard app ontwikkeld. Via deze app kunt u 
op uw mobiele telefoon of tablet automatisch de laatste nieuwsberichten ontvangen, de agenda 
van school inzien en onze website, keuchenius.csgdewaard.nl, bezoeken. 
 
De app is te downloaden in de Playstore of appstore als u zoekt naar CSG De Waard 
 
Eerste gebruik 
Als u de eerste keer wilt inloggen, dan moet u dat doen via een 
pc of laptop. U volgt de volgende stappen: 
1. U gaat naar onze website: keuchenius.csgdewaard.nl 
2. U klikt rechtsboven op de button die u hiernaast ziet afgebeeld 
3. U klikt op: ‘Wachtwoord vergeten’ 
4. U vult hetzelfde e-mailadres in wat u ook gebruikt in voor het inloggen in het 

leerlingvolgsysteem van uw kind, ParnasSys. Met het invullen van uw e-mailadres 
controleert dit systeem namelijk of u ouder/verzorger bent en wordt u aan onze school en de 
groep(en) van uw kind(eren) gekoppeld. 

5. U vervolgt het aanmeldproces. 
 

Mocht u niet meer weten welk e-mailadres 
geregistreerd staat in het 
administratieprogramma van de school, wilt 
u dan een bericht sturen aan 
admin.keuchenius@csgdewaard.nl? 
 
U krijgt vervolgens een mailtje en hierin staat 
een link om een wachtwoord te kiezen. 
Daarna kunt u met dit e-mailadres en het 
wachtwoord inloggen. 
Mocht u in de toekomst het wachtwoord 
vergeten zijn, of willen wijzigen, dan herhaalt 
u deze procedure. 

  
Toekomstige ontwikkeling: een Openbaar- en een inlog-gedeelte 
In de komende maanden gaan sommige berichten achter een inloggedeelte geplaatst worden. Het 
openbare deel is toegankelijk voor iedereen. Berichten of foto’s die in het besloten gedeelte staan 
(achter de inlog) kunnen alleen door ouders en medewerkers ingezien / gedownload worden. 
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Om in de toekomst toegang te krijgen tot het besloten gedeelte, klikt u 
op dezelfde button die u bij de aanmelding gebruikt hebt. 
 
Als u vragen heeft kunt u met ons contact opnemen via admin.keuchenius@csgdewaard.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Marco de Jong 
Directeur CBS Keuchenius 
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