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Inloggen op www.groeidocument.nl 
 

Om met het Groeidocument te starten, gaat u naar 

Google Chrome en logt in op 

https://apps.parantion.nl/groeidocument2/#/login 

 

 Het is verstandig om af en toe de knop “tussentijds 

opslaan” te gebruiken. 

 

 

 

Inlogscherm 

Invoeren gebruikersnaam en wachtwoord. 

 Lukt het inloggen niet omdat bijv. de gegevens 

verlopen zijn of niet vindbaar, mail dan naar 

nicolien.levering@swvpozaanstreek.nl. 

 

 

Na het inloggen komt u op de pagina van het schoolmenu. 

Klik op de groene knop (zie blauwe pijl) en ga naar de groep. 

 

 

 

http://www.groeidocument.nl/
https://apps.parantion.nl/groeidocument2/#/login
mailto:nicolien.levering@swvpozaanstreek.nl
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Vervolgens komt u op de schoollijst met leerlingen. 

 

 

 

Leerlingen 

Sorteren leerlingen 

Door met de muis de “kolomnaam” te selecteren wordt de lijst op basis van de data in die kolom in 

oplopende volgorde gesorteerd weergeven. 
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Nieuwe leerling aanmaken vanuit Parnassys of handmatig 

Klik op “Leerling aanmaken” in de rechterbovenhoek. 

 

 

Kies vervolgens voor “Parnassys leerling” of “Nieuwe leerling”.  
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Parnassys leerling 

Kiest u voor “Parnassys leerling”, dan worden automatisch een aantal persoonsgegevens ingevoerd. 

Gegevens die worden ingevoerd zijn:  

• Schoolnaam 

• Brin 

• Geboortedatum 

• Jongen/meisje 

• Adresgegevens van leerling 

• Adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen van ouders. 
 
De vakken die overblijven worden nog handmatig ingevuld. 

LET OP!!! De gegevens die overgenomen worden, niet aanpassen in het Groeidocument, dat heeft 

geen zin. Als er gegevens zijn die gewijzigd moeten worden, moet dit aangepast worden in Parnassys. 

De gegevens van Parnassys worden’s nachts gesynchroniseerd met het Groeidocument. Het betreft 

een eenzijdige synchronisatie, alleen velden van Parnassys worden naar het Groeidocument 

verzonden,  niet andersom. 

 

Zet een vinkje voor de betreffende leerling. 
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Klik op ‘importeren’ en de leerling verschijnt aan de linkerkant. 

 

 

 

Ga verder bij het punt: ‘Ga naar de leerling’, zie volgende bladzijde.  
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Nieuwe leerling 

Kiest u voor “Nieuwe leerling”, dan vult u handmatig de gegevens in,  

 

 

 

Ga naar de leerling 

Klik op de groene knop achter de betreffende leerling. 
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Groeidocument van leerling openen 

Klik op de groene knop achter de leerling om het Groeidocument te openen. 
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Starten in het Groeidocument 

Nu kan het Groeidocument verder ingevuld worden. 

 

 

Onderzoek toevoegen 

Klik op “Bladeren” en zoek het gewenste document op.  
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Aan het oogje kunt u zien dat het document is toegevoegd. Achter de knop bladeren kunt u zien wat 

er is toegevoegd. 

 

 

Bestand is te groot, hoe kan ik anders een document toevoegen 

Het bestand is te groot. Het kan zijn dat een document te groot is. Zie onderstaande melding. 

Dit kunt u oplossen door op “Klik hier voor de map met bijlagen” te klikken. Hier kunt u het document 

dan alsnog invoegen.  
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U komt in een nieuw tabblad. Klik op bestand. 

 

 

Klik op “Bestanden kiezen” en kies het juiste document. Voeg het document toe en klik op “Ok”. 
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Het document is nu toegevoegd. U kunt dit tabblad sluiten. 

 

Let op! Alleen bestanden die te groot zijn graag op deze manier uploaden. 
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Ondertekenen handelingsdeel en TLV deel 

Ouders kunnen in het vak digitaal hun handtekening zetten. LET OP!!! Wanneer een handtekening 

geplaatst is dient ELKE handtekening apart opgeslagen te worden. Anders bent u de handtekening 

kwijt.  

Ter controle kunt u na het opslaan even een aantal pagina’s terug klikken en daarna weer naar de 

handtekeningenpagina. Als ze er dan nog staan zijn ze juist opgeslagen.  

Dit geldt voor elke handtekening die geplaatst wordt (ook in het TLV deel). 

 

 

Als u het TLV deel heeft ingevuld (denk aan handtekeningen) en op “volgende” klikt, komt u op het 

volgende scherm uit. 
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Groeidocument afsluiten 

Klik op “Opslaan en scherm sluiten”. En vervolgens klikt u op het kruisje in de groene balk. 

 

 

Klik op “Formulier sluiten”. Als u bovenstaande stappen correct hebt uitgevoerd is het document 

volledig opgeslagen.  
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Groeidocument genereren 

Als u klaar bent met het Groeidocument dan kunt u de optie kiezen: document genereren, zie blauwe 

pijl. Er gebeurt dan van alles op de achtergrond en vervolgens wordt het document opnieuw 

opgeslagen in een andere map, zie de blauwe pijl met *. 

Vanuit deze map kunt u het document downloaden en dan wordt het omgezet in een PDF.  

Het ziet er keurig uit om te printen/verzenden naar bijvoorbeeld externen. 

Het document kunt u ook opslaan in SharePoint. 

Er kunnen op dit gegenereerde PDF document geen digitale handtekeningen geplaatst worden. 

Nadat de PDF gegenereerd is, deze uploaden bij ‘Klik hier voor de map met bijlagen’.  

 

 

 

 

 

* 
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Groeidocument delen 

Om het Groeidocument te delen klikt u op de groene knop, zie blauwe pijl. 

 

 

Klik op “Deellinks toevoegen”. 
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Vul het emailadres in van de persoon die u toegang wilt geven tot het groeidocument.  

Als voorbeeld is Nicolien Levering (nicolien.levering@swvpozaanstreek.nl) van het 

samenwerkingsverband ingevuld. Indien u het document naar het SWV stuurt, pas dan de einddatum 

aan. Deze staat standaard op één maand. Verleng dit tot drie maanden.  

Wanneer u het document naar het SWV stuurt, doe dit dan door middel van een leeslink.  

Indien u wilt dat een collega nog iets toevoegt dan kunt u deze collega schrijfrechten geven. 

Verstandig is om eerst een PDF te genereren voor u schrijfrechten geeft. 

Klik op het schuifje onder schrijfrechten. Deze wordt dan groen. De betreffende persoon kan nu alles 

in het document wijzigen of aanvullen. Verstandig is om deze schrijflink niet te lang te geven. Geef de 

collega uitleg over wat en hoe aangevuld moet worden. Dit om in het begin verlies van gegevens te 

voorkomen.  

 

 

Het is uiteraard ook mogelijk om een lees/schrijflink aan ouders te geven. 

Wij adviseren om ouders een leeslink te geven, als je een schrijflink geeft, kunnen zij alles aanpassen 

en/of per ongeluk/bewust verwijderen.  Tevens adviseren wij om aan ouders een leeslink te geven voor 

maximaal 2 weken. 

Belangrijk! 

Iedere ontvanger van een deellink dient gewezen te worden en zich bewust te zijn van de privacy 

gevoeligheid van gedeelde informatie en zich te houden aan bepalingen van de nieuwe privacywet; 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geldende beroepscodes. 

  

mailto:nicolien.levering@swvpozaanstreek.nl
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Documenten verwijderen 

Alle bestanden die u heeft toegevoegd in het groeidocument kunt u terug vinden bij “Bestanden”. 

 

 

Klik op “Documenten in Groeidocument”. 
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U komt in de lijst met toegevoegde documenten.  

 

 

Klik op de drie bolletjes om documenten te verwijderen.  
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Leerling overzetten naar andere school 

Dit kan niet meer, er is hier een andere werkwijze voor, zie ‘Informatie verstrekken aan nieuwe school’. 

 

Informatie verstrekken aan nieuwe school 

Als er een TLV is afgegeven voor een leerling en deze leerling van school gaat wisselen, wordt er een 

leeslink verzonden naar de intern begeleider van de nieuwe school. De intern begeleider kan de 

documenten uit het dossier downloaden, welke van toepassing zijn, inclusief het gegenereerde 

groeidocument. (Let op! Upload het gegenereerde groeidocument bij ‘Klik hier voor de map met 

bijlagen’, anders kan men niet bij het document). 

 

 

 

 


