
Productfolder



ParnasSys Schoolkassa 
maakt het innen van 
alle ouderbijdragen een 
fluitje van een cent.



Elke basisschool heeft te maken met betalingen van ouders. 

Of het nu om de vrijwillige ouderbijdrage of het jaarlijkse 

schoolreisje gaat. Geld dat nodig is om iets extra´s te kunnen 

doen maar waarvan het enorm veel tijd kost om het op te 

halen. Dat moet anders kunnen toch?

 

Met ParnasSys Schoolkassa wordt het innen van alle 

ouderbijdragen een fluitje van een cent. Ouders betalen 

gemakkelijk via iDEAL of automatische incasso en krijgen een 

automatische herinnering als ze nog niet gereageerd hebben. 

Bovendien hoeven scholen betalingen niet meer handmatig 

bij te houden en zijn alle geldstromen in één oogopslag 

inzichtelijk. Zonder overbodige administratie.

Het hele schooljaar 2019-2020 zonder licentiekosten uitproberen!

Minder administratie,  
meer tijd voor onderwijs



Inzicht zonder moeite

“Wij maken gebruik van Schoolkassa omdat het ons veel 

werk uit handen neemt. Onze leerkrachten hoeven geen 

potjes en Excel sheets meer bij te houden, wie er betaald 

heeft en hoeveel er betaald is. Eindelijk hebben we altijd 

inzicht en overzicht. Wat een geweldig programma.”



Alle soorten 
ouderbijdragen in 
één programma
Excel-sheets bijwerken, ouders opbellen die zeggen 

niks te hebben ontvangen en het ontbreken van een 

overzicht van alle betalingen. Komt dat je herkenbaar 

voor?

Met Schoolkassa is je administratie altijd up to date: 

een automatisch gegenereerd overzicht van alle 

ouderbijdragen in één programma. Zo voorkom je 

miscommunicatie met ouders, hoef je niet meer alles 

handmatig bij te houden en zijn de basisgegevens 

vanuit ParnasSys direct gekoppeld.

Ouderbijdrage

Zowel schoolpersoneel met een ParnasSys-

account als de ouderraad kan de vrijwillige 

ouderbijdragen innen via Schoolkassa. De 

beheerder stelt dit in.

Schoolreis

Het innen van het geld voor het schoolreisje 

is eindelijk in no time gedaan. 

TSO

Met de extra TSO module is het mogelijk om 

overblijfgeld te innen. 

Overige

Heb je een ander initiatief waarvoor je geld 

wilt ophalen? Dat kan met de categorie 

overige die je zelf kunt vormgeven.



Altijd inzicht in lopende en  
afgeronde betaalopdrachten

In één overzicht:

Hoeveel geld is er opgehaald, 

wie heeft er betaald en hoeveel 

herinneringen zijn er verstuurd. 

Je administratie is altijd up-to-date.



Wil je een leerling uitsluiten 

of heeft een ouder contant 

betaald? Dat kan!

Als je ouders spreekt, wil je dat je 

beschikt over de juiste informatie.  In 

Schoolkassa zie je dat in één oogopslag.

Met één klik 
op de knop alle 
details op een rij



Eenvoudig 
communiceren



Kies je eigen communicatiemiddelen

Organiseer, communiceer en betaal via Parro

Kies je ervoor om betaalverzoeken via Parro te versturen? Dan heb 

je één loket om met ouders te communiceren. Ouders kunnen zich 

hier inschrijven voor gesprekken, foto’s bekijken en nu dus ook 

eenvoudig betaalopdrachten betalen.

Eén loket voor de ouder

• Ouders vinden digitale informatie  

over hun kind op één plek.

• Leerkrachten hebben  

de mogelijkheid buiten  

schooltijden de app op ‘stil’  

te zetten, terwijl een ouder  

24/7 in het digitale loket  

terecht kan.

Verstuur betaalverzoeken 

eenvoudig via Parro met de 

gratis koppeling.

Gratis betaalverzoeken via 

e-mail versturen.

Of ga voor een SMS. Om dit 

te gebruiken moet je wel 

Messagebird (een betaalde dienst) 

bij je Mollie-account activeren. 



Makkelijk betaalverzoeken aanmaken
Het aanmaken van een betaalopdracht is een fluitje van een 

cent en bovendien onbeperkt:

Vanuit één scherm:

• Geef je aan waarvoor je een betaalopdracht wilt maken

• Naar wie je het wilt verzenden

• Op welke rekening het geld terecht moet komen

• Wat het bedrag per kind is 

• En voeg je een persoonlijk bericht toe.

Tip! 

Vraag om 
te reageren
Het blijkt effectief om ouders te 

vragen om te reageren in het bericht. 

Ook wanneer zij niet kunnen of willen betalen. 

Misschien willen zij op een andere manier 

een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld 

helpen als vrijwilliger.  



Automatisch 
betaalherinneringen 
versturen

Het systeem verstuurt automatisch betaalherinneringen voor 

jou zodat jij niet meer overal achteraan hoeft:

• Stel tot maximaal acht herinneringen in

• Bepaal zelf met welk communicatiemiddel

• Geef aan na hoeveel weken de volgende herinnering 

wordt verstuurd.



“Sinds dit schooljaar maken wij gebruik van Schoolkassa.  

Het werkt zo gemakkelijk. Geen gedoe meer met het achterna 

zitten van ouders of zij willen betalen. Met Schoolkassa 

gebeurt dit nu allemaal automatisch. Ik heb nu veel meer tijd 

over om andere taken beter uit te voeren.”



Betaalgemak 
voor ouders



Maak het ouders 
makkelijk om te 
betalen

Via welk communicatiekanaal je het betaalverzoek ook 

verstuurt; elke ouder komt uit bij het betaalscherm in 

Schoolkassa. Daar zien ze in één oogopslag alle informatie die 

ze nodig hebben en kunnen ze ervoor kiezen:

• Alles in één keer te betalen

• In termijnen te betalen

• Een extra donatie te geven 



Veilig en snel betalen 
via Mollie

Wist je dat...Om het betaalverkeer tussen school en ouder te faciliteren 

werkt Schoolkassa samen met Mollie. Zij zorgen dat 

ouders met 1 klik op de knop kunnen betalen en het geld 

automatisch op de rekening van de school terecht komt.
... je via Mollie meerdere betaalmethoden kunt kiezen?

Veel scholen kiezen voor iDEAL en SEPA-incasso. iDEAL werkt 

makkelijk en snel voor eenmalige transacties en met SEPA-

incasso bied je ouders het gemak om in termijnen te betalen. 

... je meerdere rekeningen kunt koppelen?

Schoolkassa maakt het mogelijk om meerdere rekeningen te 

koppelen. Handig, wanneer de ouderraad een eigen rekening 

heeft, naast de bestaande schoolrekening. 

... je een al bestaand Mollie account kunt gebruiken?

Heeft jouw school al een Mollie account? Je kunt jouw ‘key’ 

direct invoeren in Schoolkassa en het systeem zelf ervaren.
Let op: het gebruik van Mollie brengt per transactie kosten 

met zich mee en is niet inbegrepen bij de licentiekosten van 

Schoolkassa.



Aanvullende 
TSO module 



Geld innen voor de tussenschoolse opvang

Wil je ook de overblijfgelden 

innen? Dat kan met de 

aanvullende TSO module. Daarbij 

kun je kiezen of ouders per blok 

of het hele schooljaar moeten 

betalen.



Ouders kunnen 
zelf hun 
voorkeuren 
doorgeven

In de TSO module kunnen ouders 

aangeven op welke dagen hun 

kind gebruik gaat maken van 

de tussenschoolse opvang en of 

ze deze kosten in één keer of in 

termijnen willen betalen.



Duidelijk inzicht in verwachte leerlingen

Met de digitale aanwezigheidslijst zie je welke kinderen je kunt 

verwachten. Deze lijst wordt automatisch gemaakt op basis van 

de voorkeuren van de ouders en is daarmee altijd actueel.

Tip! 
Voor de medewerkers 

van de tussenschoolse opvang 
is het handig om deze lijsten uit 

te printen zodat zij makkelijk 
kunnen controleren 

welke kinderen 
aanwezig zijn.




