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Vooral werken aan welbevinden en betrokkenheid
na thuisonderwijs

De periode van thuisonderwijs is inmiddels voorbij. Op sociaal-emotioneel gebied kan er veel
gebeurd zijn. Weet je eigenlijk hoe het met het welbevinden en de betrokkenheid van je
leerlingen staat? In deze blog lees je welke rol Zien! kan spelen voor jouw leerlingen.
Lees verder

Hoe geef je Zien! een betekenisvolle plek in jouw school?
Hoe houd ik Zien! levend op school? Het is een vraag
die onderwijsadviseur Patrick Bakker regelmatig hoort tijdens de
verschillende scholingen. Er zijn ook scholen waar deze vraag helemaal
niet leeft en waar Zien! een actieve en betekenisvolle plaats inneemt. Hoe
doen deze scholen dat? Wat is hun geheim? In deze blog geeft Patrick
je een kijkje in de keuken.
Lees verder »

Monitoring sociale veiligheid na thuisonderwijs
Binnenkort staat bij veel scholen op de planning om de vragenlijsten van
Zien! (opnieuw) in te vullen. In deze blog geven we je graag een
handreiking hoe om te gaan met de monitoring sociale veiligheid op
school, ook na thuisonderwijs.
Lees verder »

Leerlinggesprek bij te positief zelfbeeld
Op welke manier begeleid je leerlingen die op een leerlingvragenlijst heel
hoge scores geven aan zichzelf, terwijl je dat in de praktijk niet terugziet?
Herken je de zoektocht hoe je zulke leerlingen kunt stimuleren om tóch
met ontwikkelpunten aan de slag te gaan?
Lees verder »

Spiegelsessies over het nieuwe Zien!
In deze blog beschrijven we enkele aanleidingen waarom we bezig zijn
met de doorontwikkeling van Zien! (waarbij alle huidige inhouden gewoon
blijven bestaan!), waar de nieuwe inhouden en veranderingen betrekking
op hebben én hoe we feedback ophalen bij pilotscholen en in
spiegelsessies.
Lees verder »

Meer- en hoogbegaafdheid en Zien!
Hoe kun je een antwoord geven op de ondersteuningsvraag van
hoogbegaafde kinderen en wat is daar dan voor in te zetten? In deze blog
wordt aan de hand van de Golden Circle (Simon Sinek) dieper ingegaan
op het waarom, hoe en wat bij hoogbegaafdheid en het gebruik
van ParnasSys daarbij.
Lees verder »

Kwink en Zien!
Vorig jaar zijn we begonnen om de koppeling tussen Kwink en
Zien! te vernieuwen. Op dit moment wordt er de laatste hand aan gelegd,
en we hopen deze nog voor de zomervakantie met jullie te kunnen
delen. Wil je alvast meer weten over de koppeling, lees dan deze blog.
Lees verder »

Ontdek alle mogelijkheden van Zien!
Spiegelsessies het nieuwe Zien! (gratis)
•
•
•

29 maart 2021 van 10:00 - 11:30 (online)
5 april 2021 van 13:00 - 14:30 (online)
Of op aanvraag.

Maak kennis met de verbreding van ontwikkelgebieden en handelingssuggesties binnen
Zien! én deel je tips met de ontwikkelaars.
Productvoorstelling Zien!
•

14 april 2021 van 14:30 - 16:00 (online - gratis)

Lees verder »

Meer nieuws
Bekijk al het nieuws ›
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Klik hier om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. Je kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen
aan een collega die zich hier kan aanmelden voor de nieuwsbrief.

