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Beste lezer,
Graag informeren we jou, als gebruiker van de module leerlijnen, over nieuwe mogelijkheden.
Lees meer over beschikbare leerlijnenpakketten, hulpmiddelen zoals themaplanners, én de
SLIMscan die je helpt om onderwijs vanuit leerlijnen vanuit een doordachte visie vorm te geven.
Veel leesplezier gewenst!

Leerlijnen voor groep 3 tot en met 8

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? Laat leerlingen bijvoorbeeld
werken met de leerlijnen van Passende Perspectieven of voor ZML-leerlingen. Of gebruik de
Zien!-leerlijnen.
Lees verder

Rekenen zonder methode in groep 3
De Eglantier in Delft maakt al een aantal jaar gebruik van de Leerlijnen
groep 1/2 in ParnasSys. Voor een doorgaande lijn, wilden de leerkrachten
ook in groep 3 graag gaan werken vanuit spel. Daarvoor gebruiken ze
Leerlijnen voor groep 3; ook beschikbaar in ParnasSys. Lees hier hun
succesverhaal!
Lees verder »

Save the date: mini-symposium Leerlijnen in groeps 3
Onze nieuwe leerlijnen voor groep 3 sluiten aan op de Leer- en
ontwikkelingslijnen voor groep 1-2. Op woensdagmiddag 14 april 2021
organiseren we een mini-symposium voor leerkrachten van groep 3, ib’ers
en andere belangstellenden. Daarin vertellen we je meer over deze
leerlijnen en hoe je kunt werken in groep 3. Save the date!
Lees verder »

Communiceren: een vaardigheid om te leren!
Leerlingen hebben in aanleg veel talenten, ook (hoog)begaafde leerlingen.
Dat talent moet wel ontwikkeld worden. Naast kennis opnemen is vooral
het aanleren van vaardigheden daarbij van belang. De leerlijn
(hoog)begaafdheid in ParnasSys kan helpen. We lichten het
gebied ‘communicatie’ even uit.
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 »

Tevreden gebruikers van themaplanners Leerlijnen jonge kind
Al eerder vertelden we over onze nieuwe themaplannen bij de Leer- en
ontwikkelingslijnen jonge kind. Ze helpen je bij het plannen van je aanbod
in betekenisvolle activiteiten. Inmiddels zijn er al veel scholen met deze
themaplannen begonnen, en hebben we zelfs de eerste enthousiaste
reacties al binnen! Lees ze hier.
Bekijk alle scholingen »

Themaplannen Leerlijnen jonge kind nu ook in Google docs
Steeds meer scholen die werken met Leer- en ontwikkelingslijnen jonge
kind, gaan thematisch werken vanuit de themaplanners. Regelmatig
krijgen we vragen naar een Google docs-versie. Daarom zijn ze nu ook in
dat format beschikbaar. Gebruik je de themaplanners en wil je deze
versie? Laat het ons weten!
Lees verder »

Gebruik de gratis SLIM-scan als je je onderwijs wilt
flexibiliseren!
Hoe bied ik álle leerlingen een passend aanbod op een manier die
aansluit bij hun leervoorkeur? Je herkent vast de behoefte aan meer
flexibilisering in je onderwijs. Wij helpen je graag om jullie visie
te (her)formuleren én daar in de praktijk praktisch handen en voeten aan te
geven.
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.

