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In deze laatste periode van het schooljaar vertellen we je graag het actuele nieuws rondom Zien!
Ontdek de vernieuwde manier om de leerlingvragenlijsten in te laten vullen en lees meer over
Zien! en het Nationaal Programma Onderwijs.

Nieuwe manier invullen leerlingvragenlijsten

Vanaf 20 mei 2021 kan de leerling zélf zijn/haar leerlingvragenlijst van Zien! openen via een
standaard website en unieke code. Het gaat om de twee Zien!vragenlijsten voor groep 5 tot en
met 8: Leer- en leefklimaat en Sociale vaardigheden. Lees het hele artikel op het kennisportaal.
Daar lichten we de vernieuwde werkwijze verder toe.
Lees verder

Zien! en het Nationaal Programma Onderwijs
Scholen staan in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs voor
de uitdaging om de huidige situatie in beeld te brengen. Wat hebben je
leerlingen op dit moment nodig en hoe sluit je daar zo goed mogelijk bij
aan? Zien! helpt je daarbij. Lees hoe de gegevens van de Zien!
vragenlijsten terug zijn te vinden in de module School Programma én hoe
je ze kunt analyseren en omzetten in acties.
Lees verder »

Monitoring sociale veiligheid schooljaar 2020-2021
Om de gegevens van de monitoring sociale veiligheid met de inspectie te
delen, dien je vóor 1 juli 2021 toestemming te geven via Beheer. Lees de
blog van onderwijsadviseur Doreanne Tigchelaar voor meer tips hoe je
aan de monitoringsplicht kunt voldoen met behulp van Zien!.
Lees verder »

Zien! en de Tovertafel
Wil je het sociaal-emotioneel functioneren van jonge leerlingen op een
speelse, uitdagende manier versterken? Oriënteer je dan op de
mogelijkheden van de Tovertafel! Alle Zien!vaardigheden waar je
leerlingen mee wilt laten oefenen, kun je met de spellen van deze tafel
(extra) aandacht geven.
Lees verder »

Maatschappelijke competenties en executieve functies
versterken
In deze blog lichten we twee actuele thema’s voor je uit waar
de ParnasSys Academie inmiddels heel wat scholen op ondersteunt:
maatschappelijke competenties (burgerschap) en executieve
functies. Hoe ga jij invulling geven aan de wet die hoogstwaarschijnlijk per
1 augustus 2021 ingaat? En hoe kun je executieve functies, die in het
NPO veel aandacht krijgen, versterken met behulp van Zien!?
Lees verder »

Eigenaarschap stimuleren door PCM en Zien! te benutten
Ontdek hoe je met veel voldoening en relatief weinig energie kinderen
stimuleert om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en gemotiveerd aan
de slag te gaan. Als je ze aanspreekt op een manier die aansluit bij hun
persoonlijkheidstype, kun je welbevinden en betrokkenheid vergroten. Dat
is toch wat jij wilt?
Lees verder »

Begeleidingsmogelijkheden ParnasSys Academie
Ook komend jaar staat de ParnasSys Academie weer voor je klaar om te
inspireren, begeleiden en te scholen. Wil jij je verdiepen in de
mogelijkheden van Zien! of PCM of wil je leren hoe je goed onderwijs
zichtbaar kunt maken met ParnasSys? Neem dan een kijkje op onze
website voor ons volledige scholingaanbod.
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.

