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Effectief inzetten van je sova-methode naast Zien!

Gebruiken jullie op school een sova-methode? Hoe wordt deze gebruikt, en hoe wordt de
verbinding gelegd tussen Zien! en deze methode? Wist je dat er voor veel methodes een
koppeling gemaakt is tussen Zien! en de lessen of concepten uit deze methode? In deze blog
lees je hier meer over.
Lees verder

Wat vindt de leerling (en hoe kan Zien! je dat vertellen)?
Elk jaar vul je Zien! in voor je leerlingen. Zo krijg je een objectief beeld van
wat je ziet in de groep. Maar eigenlijk mis je dan nog een belangrijk stuk
informatie: hoe beleeft de leerling het zelf? Dat ‘zie’ je met de
leerlingvragenlijst én dan heb je ook meteen de sociale veiligheid
gemonitord!
Lees verder »

Toestemming monitor sociale veiligheid
Scholen die voor schooljaar 2019-2020 toestemming gegeven hebben om
de gegevens met de inspectie te delen, hebben hier in augustus een
terugkoppeling van ontvangen. Voor het schooljaar 2020-2021 kun je nu al
toestemming geven door dit in beheer van ParnasSys aan te geven. Lees
er meer over in deze blog.
Lees verder »

Inspectiestandaard OR2: waar kan jouw school winst halen?
Hoe goed heeft jouw school zicht op de sociale en maatschappelijke
competenties van je leerlingen? Werk je planmatig aan doelen op deze
gebieden én ben je tevreden over het behalen van de norm die past bij je
populatie? Doe de zelfscan én lees hoe we binnen Zien! ook
maatschappelijke competenties een plaats gaan geven bij de
ontwikkelpunten en handelingssuggesties.
Lees verder »

Observeren in Zien!, plannen maken in module leerlijnen?
Werkt je school met de module leerlijnen in groep 1 en 2? Wist je dat je
dan de beschikking hebt over veel meer leerlijnenpakketten, ook voor
groep 3 tot en met 8? Gebruik bijvoorbeeld de Zien!-leerlijnen.
Lees verder »

Zien! 1-16: mogelijkheden voor sbo, so, vso én voor kleuters
Wanneer je een licentie hebt op Zien!, kun je gebruik maken van diverse
versies van Zien! Alle varianten heb je altijd tot je beschikking. De meeste
scholen voor so en vso kiezen tegenwoordig de versie 1-16. Sbo-scholen
doen dat inmiddels ook steeds vaker. Lees meer informatie over deze
versie.
Lees verder »

Zien! en PCM: Het vervullen van psychologische behoeften is
als het opladen van een batterij
Je leerlingen motiveren doe je door ook hun psychologische behoeften te
(her)kennen en daarbij aan te sluiten in de praktijk van elke (les)dag.
Ervaar de praktische handvatten die Zien! en PCM je daarvoor
geven! Plan een workshop Zien! en PCM of kom naar de
introductiescholing op 17 maart 2021 in Gouda.
Lees verder »

Zien! aangeschaft? En dan?!
Je hebt Zien! korter of langer geleden aangeschaft en wilt Zien! op een
effectieve manier gebruiken, zodat de leerlingen er wat van merken. Hoe
zorg je daarvoor? Wij denken graag met je mee. In deze blog lees je over
de mogelijkheden van een (online) scholings- of implementatieconsult.
Lees verder »

Ontdek alle mogelijkheden van Zien!
Tweedaags experttraject Zien!
11 februari en 15 april in Amersfoort
11 februari en 15 april in Gouda
16 maart en 18 mei in Deventer
Speciaal voor intern begeleiders en gedragsspecialisten bieden we de expertscholing Zien! aan.
Tijdens deze twee dagen bouwen we aan kennis, versterken we vaardigheden en maken we
een implementatieplan op maat!
Terugkomdag Zien!
12 november 2020 Amersfoort
21 januari 2020 Deventer
2 februari 2020 Gouda
Productvoorstelling Zien! (gratis)
11 november 2020 in Gouda
3 maart 2021 in Gouda
14 april 2021 in Deventer
Spiegelsessie het nieuwe Zien! (gratis)
11 en 13 januari online
Maak kennis met de verbreding van ontwikkelgebieden en handelingssuggesties binnen Zien!
én deel je tips met de ontwikkelaars.
Lees verder »

Meer nieuws
Bekijk al het nieuws ›

Contactgegevens

Adresgegevens

Driestar onderwijsadvies
Burgemeester Jamessingel 2

www.parnassys.nl/zien
zien@parnassys-academie.nl

2803 PD GOUDA
Postbus 368
2800 AJ GOUDA

Zien! is een product van Topicus en
Driestar onderwijsadvies.

Klik hier om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. Je kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen
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