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Spelend leren met behulp van de leerlijnen in groep
3, hoe doe je dat?

Steeds meer scholen werken met de leerlijnen jonge kind in ParnasSys. Met behulp van deze
leerlijnen kunnen leerkrachten hun leerlingen goed volgen in hun ontwikkeling. Daardoor
kunnen ze goed aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. Tegelijk komen er vragen uit
het werkveld: kunnen we dit doorzetten in groep 3 en hoe dan?
Lees verder

Een basisschool in Houten aan de slag met hoogbegaafdheid
Passend onderwijs staat hoog in het vaandel op basisschool de Velduil.
Onlangs is de school gestart met het traject rond hoogbegaafdheid van
ParnasSys. Met het starten van het zogenaamde ‘Piramide onderwijs’
begon een spannend traject van oriënteren, faciliteren en opbouwen om
van deze nieuwe onderwijsaanpak een succes te maken.
Lees verder »

Onderzoek naar kwaliteit leerlijnen jonge kind
Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken. Ter vervanging
daarvan wordt het vanaf 2022 verplicht voor scholen om te werken met
een (door de Expertgroep Toetsen PO) goedgekeurd observatieinstrument. Wij hebben vanuit de ParnasSys Academie contact met de
expertgroep en zijn bezig met een onderzoekstraject om Leer- en
ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) door deze expertgroep te kunnen laten beoordelen.
Lees verder »

Leerlijn 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' nu beschikbaar
Wil je in alle groepen leerlijngestuurd werken, ook voor zaakvakken? Dan
kun je nu gebruik maken van de nieuwe inhoudslijnen van TULE/SLO.
De uitgebreide leerlijn Oriëntatie op jezelf en de wereld is ook beschikbaar
in de database van de module Leerlijnen in ParnasSys.
Lees verder »

Koppeling KidsKonnect-ParnasSys: doorgaande lijn van 0-7
jaar
Steeds meer kinderopvang-organisaties werken met de DEontwikkelingslijnen in Konnect, die een doorgaande lijn vormen met de
leerlijnen jonge kind in ParnasSys. Je kunt als school gegevens vanuit
KidsKonnect importeren. In deze blog vertellen we meer over
KidsKonnect, vind je de handleiding voor het gebruik van de koppeling en
staat beschreven hoe je de niveau-0-doelen in ParnasSys zou kunnen
aanpassen.
Lees verder »

Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind: nieuwe verwijzingen
mappen CPS

Maak je gebruik van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind, dan is het
fijn als je voor het aanbieden van de doelen aan de slag kunt met concrete
materialen. Daarom zijn er verwijzingen beschikbaar naar verschillende
materialen voor kleuters. Voor de werkmappen van CPS zijn er nu
verwijzingen gemaakt naar de activiteiten van de nieuwste versie van de
mappen.
Lees verder »
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