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Denken over denken in coronatijd voor begaafde
leerlingen

"Als (hoog)begaafd persoon ben je behept met intensiteit en sensitiviteit. Dit is een kwaliteit die
het verdient om begrepen en bevestigd te worden.” Een citaat uit het boek Leven met
intensiteit (Susan Daniels). Hoe benut je de leerlijn voor (hoog)begaafden als je merkt dat deze
coronatijd extra stress veroorzaakt?
Lees verder

Je Leerlijnen jonge kind-kennis opfrissen
Werken jullie op school al weer even met de Leer- en ontwikkelingslijnen
jonge kind? Dan is het goed om weer eens met elkaar te kijken of je de
leerlijnen optimaal inzet en je alle nieuwe mogelijkheden hebt toegepast.
We kijken graag met je mee.
Lees verder »

Schoolopbrengsten op basis van de leerlijnen
Schoolopbrengsten geven veel input voor je nieuwe jaarplan. Je kunt de
data analyseren en vertalen naar acties. Dat is waardevol in bijvoorbeeld
het zml-onderwijs, maar zeker ook voor de kleutergroepen. Met de module
leerlijnen kun je relatief eenvoudig op schoolniveau je data verzamelen.
Lees verder »

Ontwikkelingslijnen in Konnect voor kinderopvang
Waar zit dit kind in de ontwikkeling en hoe sluit ik met mijn aanbod hierbij
aan? Hoe communiceer ik dat naar ouders, collega’s en richting de
basisschool? Een overzichtelijk observatiesysteem waarin je naast de
basisgegevens van kinderen ook de ontwikkeling kunt bijhouden helpt
daarbij.
Lees verder »

Doorontwikkeling Leerlijnen binnen ParnasSys
Heb je zelf goede ideeën over hoe ParnasSys en de module Leerlijnen
nog beter kunnen aansluiten bij de praktijk? Geef het door via
de ideeënhoek! Een aantal eerste handigheidjes worden binnenkort al
doorgevoerd. Lees het in dit artikel.
Lees verder »

Een doorgaande lijn naar groep 3 met leerlijnen
Na leerlijnen voor groep 1 en 2 zijn er nu ook leerlijnen voor groep 3
beschikbaar. Dat biedt veel voordelen. Je kunt dan aan de slag met het
leren middels spel. En dat sluit goed aan bij wat kinderen in groep 3 nodig
hebben.
Lees verder »

De leerlijnen 4-7 jaar in ParnasSys in coronatijd
Lees onze praktische tips voor het starten met het onderwijs aan kleuters
op school na enkele weken thuisonderwijs. Ga in spelsituaties aan de slag
met de cruciale doelen uit de leerlijnen en deel met ouders de
activiteitenkaarten die we voor je hebben ontwikkeld voor groep 1 en
groep 2.
Lees verder »

Cursus: Collega's begeleiden bij inzet leerlijnen 4-7 jaar
Op jouw school is gekozen voor het leerlingvolgsysteem Leerlijnen 4-7
jaar in ParnasSys. Je wilt de leerkrachten van de groepen 1 en 2 hierbij
optimaal kunnen begeleiden, maar hoe doe je dat? Dat leer je in deze
tweedaagse cursus! Je kunt je nog aanmelden voor de cursus van 5
oktober en 19 januari in Amersfoort, of van 6 oktober en 18 januari in
Gouda. Kijk snel op onze website en meld je aan!
Lees verder »

Cursus: Leerlijnen jonge kind - cursus voor starters
Op je school wordt gewerkt met de leerlijnen jonge kind. Je wilt nieuwe
collega’s in het onderbouwteam toerusten om kwalitatief goed onderwijs te
realiseren met behulp van deze leerlijnen, maar hoe doe je dat? Dat leer
je in deze cursus van twee dagdelen. De cursus wordt gehouden op 14
oktober en 3 februari. Meld je snel aan!
Lees verder »
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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.

