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Doorontwikkeling Zien!

Zien! is volop in ontwikkeling. Steeds meer scholen en leerkrachten willen naast het werken aan
de cognitieve ontwikkeling ook brede vorming verwerken in hun doelen en verantwoording.
Door het systeem van Zien! te vereenvoudigen en de focus van de inhoud te verbreden helpen
we hierbij.
Lees verder

Laat je Zien!
Rekenen wordt maar een paar uur per week gegeven, net als
taalonderwijs. Maar sociaal-emotioneel gedrag, net als communicatie,
vindt de hele dag plaats en niet alleen tijdens die lessen. Over gedrag valt
veel te leren op een dag, individueel, maar ook in groepsverband.

Lees verder »

Wat kun je met de groepspercentages van Zien!?
Bovenaan de groepsprofielen van Zien! staat groepspercentages. Wat
betekenen ze en hoe kun je ze gebruiken? Een korte uitleg.
Lees verder »

Zien! en de bril van PCM
Die ene jongen in de klas. Hij triggert je. Telkens weer opnieuw. Je
observeert, je registreert. Je ervaart hem als niet betrokken,
ongeïnteresseerd, ongemotiveerd en ja… ook gewoon lastig. Tegelijkertijd
heb je een enorme drive om met deze leerling in contact te komen. Om
samen te ontdekken wat hem motiveert. Vanuit jouw verlangen om iedere
leerling in jouw groep te zien, te bereiken en te motiveren.
Lees verder »

Van waarnemen naar handelen met Zien!
De invulperiode van Zien! staat weer voor de deur. De meest uitdagende
en misschien wel belangrijkste stap komt daarna: hoe vertaal je dit naar
concrete acties? In dit artikel geven we je tips & tricks om je te helpen
goede voornemens voor je leerlingen én voor jezelf te formuleren.
Lees verder »

Zien! Betekenisvol?

‘Hoe zorg ik ervoor dat álle leerkrachten overtuigd raken van het werken
met Zien!?’ ‘Hoe kan ík mijn team enthousiasmeren om alles uit Zien! te
halen?’ Zomaar twee leervragen van deelnemers van onze Expertcursus
Zien!. Wat mij iedere keer raakt is dat veel van deze leervragen gaan over:
‘Hoe zorgen we ervoor dat werken met Zien! betekenisvol wordt bij ons op
school? Lees de blog van onderwijsadviseur Alice Methorst.
Lees verder »

Al bekend met Zien!? Bekijk de video
Ben jij al bekend met Zien!? Tijdens onze gratis Zien!-spreekuren horen
we vaak reacties als: “Wow, zit dat allemaal inmiddels in Zien!? Dat had ik
eerder willen weten.” Of “Oh, is het de bedoeling dat leerkrachten Zien!
apart invullen?” Bekijk daarom nu onze introductievideo en meld je aan
voor een gratis spreekuur!
Lees verder »

Nieuw: het Zien! ouderboekje
Gaan jullie als school aan de slag met Zien!? Of willen jullie Zien! beter
communiceren naar de ouders? Hebben jullie wel eens overwogen om
een ouderavond te organiseren over sociaal-emotioneel functioneren?
Speciaal hiervoor hebben we een ouderboekje ontwikkeld om ouders te
informeren over Zien!
Lees verder »

Meer nieuws
Zien! Experttrajecten voorjaar 2020
Lees meer ›
Nieuwe versie Zien!vo
Lees meer ›

Agenda
08
apr

Pleindag ParnasSys Academie
2020
Lees meer ›

Bekijk de hele agenda ›

Wat werkt tegen pesten? Zien!
Lees meer ›

Bekijk al het nieuws ›
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