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In deze laatste periode van het schooljaar vertellen we je graag het actuele nieuws rondom de
module leerlijnen!

Leerlijn hoogbegaafdheid in de praktijk

Ken je ‘Kader voor Ontwikkeling’, de leerlijn hoogbegaafdheid die je kunt gebruiken in de
module leerlijnen in ParnasSys? Gezina de Bruijne, werkzaam op de Regenboog te Middelburg,
vertelt hoe zij werkt met deze leerlijn op haar school.
Lees verder

Opbrengsten op groeps- en schoolniveau
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 »

Terugkomdag HOGW en zml
Werken met opbrengsten in het zml-onderwijs, hoe doe je dat op een
goede manier? Tijdens een expertscholing gaan we daarmee aan de
slag! Plan een experttraject in voor je school of bestuur of schrijf je in voor
de terugkomdag!
Lees verder »

Status nieuwe wet observatie-instrumenten kleuters
Er is meer duidelijkheid over de nieuwe wet die 1 augustus 2022 ingaat:
scholen behouden de vrijheid om een instrument te kiezen voor het
observeren van de ontwikkeling van kleuters! Het is niet noodzakelijk om
een erkend instrument te gebruiken als je in leerjaar 3-8 goedgekeurde
toetsen gebruikt.
Lees verder »

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar: doorgaande lijn naar Leerlijnen
jonge kind
Steeds meer koc’s en psz’s zijn op zoek naar een goed observatieinstrument om kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Mooi is om dat aan
te laten sluiten bij het systeem dat in groep 1-2 wordt gebruikt. Ook voor
de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind in ParnasSys is er een prachtig
aansluitende ontwikkelingslijn beschikbaar voor 0-4 jaar, in een
overzichtelijk observatiesysteem binnen KidsKonnect.
Lees verder »

Cursus voor starters leerlijnen jonge kind
Op je school wordt gewerkt met de leerlijnen jonge kind. Je wilt als nieuwe
collega in het onderbouwteam toegerust zijn om kwalitatief goed onderwijs
te realiseren met behulp van deze leerlijnen. Schrijf je in voor de cursus!
Lees verder »

Verdiepingscursus voor ib’ers
Op jouw school werken jullie met het leerlingvolgsysteem Leerlijnen 4-7
jaar in ParnasSys. Je wilt als ib’er of coördinator de leerkrachten van de
groepen 1 en 2 hierbij optimaal kunnen begeleiden. Schrijf je in voor de
cursus!
Lees verder »

Verdiepingsscholingen leerlijnen jonge kind
Werk je met leerlijnen jonge kind? Dan wil je dit vast zo breed mogelijk
inzetten! We helpen je er graag mee verder, ook ná de start. Zo gaan we
praktisch aan de slag met spelbegeleiding, taal- en rekenstimulering,
motorische ondersteuning en versterken van het sociaal-emotioneel
functioneren! Lees meer over de mogelijkheden!
Lees verder »

Leerlijnen groep 3
Krijg je volgend jaar groep 3? Wil je graag het enthousiasme en de
betrokkenheid van kleuters vasthouden? Dan denken we graag met je
mee! Werk je met leerlijnen in groep 3, dan kies je eenvoudig activiteiten
die passen bij de leerlingen.
Door aan de slag te gaan met de leerlijnen groep 3, ben je betekenisvol
bezig en blijf je de leerlingen motiveren! Dit is omdat je door de leerlijnen in te zetten eenvoudig
aan de slag kunt met spelend leren. Omdat de leerlijnen een doorgaande lijnen vormen vanuit
de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind, kun je het onderwijs vanuit de kleutergroepen
naadloos aan laten sluiten op jouw onderwijs in groep 3.
Meer over hoe je betekenisvol kunt werken met de leerlijnen in groep 3, lees je op onze
website.

Op de Eglantier in Delft werken ze al met deze leerlijnen in groep 3. Ze vertellen in deze
blog hoe enthousiast ze daarover zijn.
Meer weten?
Neem contact op met onderwijsadviseur Nelleke van Dijk »

Oproep: deel je eigen leerlijnen!
Heb je zelf leerlijnen ontwikkeld, die je wel wilt delen met andere scholen?
Laat het ons weten! Zo kunnen we elkaar helpen!
Mail ons »

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.

