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Je Zien!-kennis opfrissen

Een nieuw schooljaar! De fase van het waarnemen is weer begonnen. We geven je enkele
praktische aanwijzingen om het team te helpen om het werken met Zien! weer op te frissen. Zo
bevorder je dat je goede profielen krijgt en weten alle betrokkenen wat vervolgstappen zijn.
Lees verder

Gouden weken: benut PCM en Zien!
Bij de start van het nieuwe schooljaar stond je klaar om de leerlingen te
ontvangen. De ontdekkingsreis met je nieuwe groep is begonnen. Je
maakt contact met je leerlingen. Hoe kun je daarbij de zes ‘brillen’ van
PCM gebruiken om ieder kind te bereiken?
Lees verder »

Groepsvorming en Zien!
Aan het begin van een schooljaar krijg jij als leerkracht een nieuwe groep.
Waarschijnlijk wil jij ook dat deze groep zich vormt tot een positieve groep
waarin bijvoorbeeld goed met elkaar wordt samengewerkt. In deze blog
lees je hoe je Zien! daarbij kunt inzetten.
Lees verder »

Rots en Water nu ook gekoppeld aan Zien!
Werkt je school met Rots en Water? Dan hebben we goed nieuws: Zien! is
nu ook gekoppeld aan deze Sova-methode. Lees snel verder hoe je hier
als leerkracht effectief gebruik van kunt maken.
Lees verder »

Het nieuwe Laat je Zien!-spel: oefen sociale vaardigheden
Wil je je leerlingen laten oefenen met sociale vaardigheden en hen meer
bewust maken van hun gedrag? Met het nieuwe spel Laat je Zien! doe je
dat spelenderwijs.
Lees verder »

Balanceren tussen ruimte nemen en ruimte geven
Deze blog laat je zien hoe je als leerkracht de pedagogische vaardigheid
‘monitoring’ kunt inzetten in combinatie met gedrag van leerlingen dat
minder in balans is (zoals je goed terug kunt zien in een Zien!-profiel).
Lees verder »

Sociaal-emotioneel leren
“Besteed ruim en effectief aandacht aan sociaal-emotioneel leren in de
dagelijkse context van je leerlingen. Opdat we gelukkige kinderen in een
gelukkige klas met een gelukkige leerkracht aantreffen!” (vrij naar Theo
Thijssen). Neemt jouw school dit advies al ter harte?
Lees verder »

Zien! en kleuters
Een kleuter ontmoet je in het actieve spel: het spelen is leren! Als
leerkracht is dan jouw opdracht: ‘volgen, aansluiten en toevoegen’ in de
cognitieve én sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. In deze
blog lees je de overwegingen om Zien! in te zetten voor het jonge kind.
Lees verder »

Op welk gebied wil jij je dit jaar ontwikkelen?

Het nieuwe jaar gaat weer van start. Een mooi moment om te bedenken op welk gebied je je dit
jaar wilt ontwikkelen. De ParnasSys Academie biedt voor iedereen passende scholingen aan.

Dat kan individueel of met een (kleine) groep collega’s. Kijk snel welke cursussen binnenkort
plaatsvinden waar je je nog voor kunt inschrijven.
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.

