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Groepsplan opstellen 
 

1. Groepsplan aanmaken 
Ga naar je Groep > begeleiding > groepsplannen. 

 

Klik onderaan op de knop ‘Nieuw groepsplan opstellen’. 

Je komt nu in het volgende scherm: 

 

Het plan bestaat uit vier tabbladen. Op het eerste tabblad vul je de volgende informatie in: 

- Start- en eventueel einddatum 
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- Een plancategorie 

Elke school heeft in ParnasSys zijn eigen plancategorieën opgesteld, deze kun je gebruiken. 

- Eventueel een leerjaar 

- In het veld ‘betrokkenen’ kun je zowel de leerlingen voor wie dit geldt, als de betrokken 

leerkracht/ib’er o.i.d. invullen. In het voorbeeld is ook het thema hier ingevuld. 

- Als je een nieuw plan maakt, zet je de status op Lopend 

- Zet je het vinkje aan bij Markeren als ongelezen, dan zien de andere teamleden die 

betrokken zijn bij deze groep zodra ze naar deze pagina gaan, dat er een nieuw plan is 

opgesteld of dat er wijzigingen zijn in een bestaand plan.  

Let op: Je hoeft alleen iets in te vullen in de gele vakjes, de andere zijn niet verplicht! 

2. Doelen en aanpak invullen 
Vervolgens ga je naar het tweede tabblad van het groepsplan, ‘Plan’. 

 

Dit tabblad bestaat uit 3 vakken. Je vult hier de volgende gegevens in: 

- Onderwijsbehoeften 

- Doel 

Hier vul je de doelen zoals geformuleerd in de leerlijnen waar je aan gaat werken. Je kunt 

deze bijvoorbeeld kopiëren uit de doelenlijsten in PDF. 

- Aanpak 

Tip: Klap het vak ‘Voorgeschiedenis’ open. Je kunt hier alle eerdere plannen van deze groep (voor deze 

plancategorie) terugkijken. Dat helpt je wellicht nieuwe doelen te stellen. 

Je kunt het plan nu opslaan.  
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3. Verslag uitvoering 
Gaat de leerkracht aan de slag met het plan, en wil hij/zij de vorderingen registeren in ParnasSys? 

Dat kan op het tabblad ‘Uitvoering’. 

- Ga naar Begeleiding > Groepsplannen 

- Klik op het plan waar je een uitvoering bij wilt schrijven. 

- Ga naar het tabblad ‘Uitvoering’ en klik onderaan op de knop ‘bewerken’. 

- Klik als je klaar bent weer op ‘opslaan’. 

4. Verslag evaluatie 
Is het groepsplan afgelopen?  

- Vink de behaalde doelen af in de module leerlijnen.  

- Schrijf daarnaast een evaluatie op het vierde tabblad ‘Evaluatie’. Dat werkt op dezelfde 

manier als het toevoegen van een verslag van uitvoering. 

 

Clusterplan/individueel plan maken via groepskaart 
 

1. Plan aanmaken 
Ga naar de groepskaart. 

 

Klik onderaan op de knop ‘nieuwe individuele plannen opstellen (stap 1)’. 
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Er verschijnen nu vinkvakjes voor de namen van de leerlingen.  

- Zet een vinkje voor de leerlingen waar je een plan voor wilt opstellen. 

- Klik op ‘nieuwe individuele plannen opstellen (stap 2)’. 

- Je komt nu in hetzelfde soort scherm als bij het opstellen van een groepsplan.  

 

 

 



7 
 

2. Doelen en aanpak toevoegen 
Op het tabblad ‘Plan’ beschrijf je, net als bij het groepsplan, de onderwijsbehoeften, doelen en 

aanpak.  

 

Let op: je kunt alleen een overzicht printen waar alle gegevens van de sublesgroep op staan. Beschrijf 

je hier specifieke behoeften of aanpak van een leerling, dan staat dat op het overzicht wat je print, en 

kun je dit dus niet meegeven aan ouders! 

Je kunt het plan nu opslaan.  

Het plan is terug te vinden op de groepskaart, in de kolom ‘Plannen’.  

Ga je met de cursor op het vakje van het plan staan, dan kun je wat je hebt ingevuld in het vak 

‘Aanpak’ inzien. Klik je op het vakje van het plan, dan ga je meteen naar het plan, zodat je dit kunt 

bewerken. 
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3. Verslag uitvoering toevoegen 
Ook bij dit plan kun je een verslag van de uitvoering toevoegen.  

- Ga naar je groep > Begeleiding > Plannen. 

- Klik op het plan waar je een verslag van uitvoering aan toe wilt voegen. 

- Ga naar het tabblad ‘Uitvoering’ en klik op ‘bewerken’. 

- Let op: gebruik ook hier dus geen namen van leerlingen! 

- Als je klaar bent, klik je weer op ‘opslaan’. 

 

4. Verslag evaluatie toevoegen 
Wil je, naast het afvinken van de doelen, ook een evaluatie toevoegen? Dat werkt op dezelfde 

manier als het toevoegen van een uitvoering. 

5. Leerlingen toevoegen of verwijderen 
Wil je leerlingen aan het plan toevoegen, of leerlingen verwijderen uit de groep? 
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- Ga naar het tabblad ‘Leerlingen’; 

- Klik op ‘bewerken’; 

- Om een leerling te verwijderen, klik op het icoontje onder ‘Verwijderen’, achter de leerling. 

- Klik vervolgens op ‘OK’ in het contactvenster. 

- Om een leerling toe te voegen, klikt je op ‘leerling toevoegen’; 

- Klik de leerling aan die je toe wilt voegen; 

- De leerling is nu toegevoegd aan de sublesgroep; 

- Klik op ‘opslaan’. 

Wil je voor één van de leerlingen uit de sublesgroep een individueel plan in plaats van dit 

sublesgroepplan? Dan kun je de leerling loskoppelen van de sublesgroep. Let op: alles wat je nu bij 

deze leerling invult, komt niet meer in het sublesgroepplan te staan!  

- Ga naar het tabblad leerlingen; 

- Klik op het groene icoontje onder ‘Individueel plan maken’:  
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Overzichten printen 
Van de gemaakte plannen kun je ook een overzicht uitprinten. 

- Ga naar Overzichten > Leerlingvolgsysteem > Begeleiding.  

- Je ziet hier een aantal opties staan waar je uit kunt kiezen:  

o Plan 

o Plannen leerling 

o Plannenselectie 

o Plannen planoverzicht 

o Groepsplannen 

 

 


