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Leerling groep 3: Wanneer gaan we spelen juf?

Sta jij voor groep 3? Dan heb je dit schooljaar deze vraag vast al gehoord: “Juf, wanneer gaan
we spelen?” In spel zie je vaak hoge betrokkenheid bij kinderen; tijdens het werken is dat soms
nog best lastig. Leerlijnen groep 3 helpt je om door spel betrokkenheid te vergroten én
doelgericht te werken.
Lees verder

Productvoorstelling Leerlijnen groep 3
We krijgen positieve reacties op de nieuwe leerlijnen voor groep 3:
‘duidelijk verwoord’, ‘fijn dat we nu overzicht hebben’. Het pakket voor
groep 3 geeft een doorgaande lijn op de Leer- en ontwikkelingslijnen
groep 1-2, zodat je beter kunt aansluiten bij de ontwikkeling van de
leerlingen. Ook trek je zo eenvoudig het spelend leren door. Interesse?
Hartelijk welkom bij de gratis uitleg in Gouda op 14 oktober!
Lees verder »

NT2-leerlijnen: wat zijn je wensen en ervaringen?
Steeds meer scholen geven onderwijs aan leerlingen die nog geen (goed)
Nederlands spreken. Hoe volg je de ontwikkeling en plan je passende
doelen voor NT2-leerlingen? Graag horen we je wensen en ervaringen
zodat we ze mee kunnen nemen in de planvorming.
Lees verder »

Leerlijn voor hoogbegaafden – meer info op Acadin-congres
Gericht aan de slag met hoogbegaafde leerlingen? Binnen de module
leerlijnen in ParnasSys is een prachtig pakket beschikbaar met doelen
en lessuggesties; onder andere Acadin-activiteiten. Tijdens het gratis
online Acadin-congres op 7 oktober kom je meer te weten over deze
leerlijnen én over inhouden van Acadin. Meld je snel aan!
Lees verder »

Leerlijnen 4-7 jaar met themaplan: een werkend groepsplan!
Om je aanbod te plannen vanuit de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge
kind, kun je gebruik maken van een themaplan. In dit format werk je
thema’s uit in betekenisvolle activiteiten, gekoppeld aan de doelen van de
leergebieden. Het themaplan is vernieuwd en uitgebreid. Is het ook
helpend voor jou?
Lees verder »

Gratis productvoorstellingen Leerlijnen
We bieden de komende tijd nog meer gratis productvoorstellingen aan
(online deelnemen is mogelijk voor de bijeenkomsten in Gouda):
Leerlijnen groep 1-8 / sbo op 30 september in Gouda
Leerlijn hoogbegaafdheid op 30 september in Gouda
Leerlijnen 0-7 jaar op 7 oktober in Amersfoort en op 14 oktober in Gouda
Bekijk alle scholingen »

Bekijk ons vernieuwde scholingsaanbod
Worden op jouw school de vele mogelijkheden van ParnasSys en de
aanvullende modules al optimaal benut? We merken dat hier nog veel
winst te behalen is!
Bekijk ons vernieuwde scholingsaanbod op www.parnassys-academie.nl.
Graag denken we met je mee hoe we op een inspirerende manier een
impuls kunnen geven om de leerlingenzorg, kwaliteitszorg en schoolontwikkeling op je school te
versterken.
De nieuwe brochure is aan te vragen via deze pagina.
Je ontvangt direct een digitale versie in je mailbox. Een papieren versie ontvang je vervolgens
per post.
Lees verder »

Meer lezen
Meer blogs lezen van de ParnasSys Academie?
Groepsvorming en Zien!
Zien! en kleuters
Onderhoud en verdieping van je ParnasSysgebruik
Bekijk alle blogs »
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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.

