
Verwijzingen ‘Doe meer met Bas’ en werkmappen 
‘gecijferd bewustzijn’ en ‘fonemisch bewustzijn’ (CPS)

Bij sommige leerlijnenpakketten in ParnasSys zijn voor kinderen vanaf 4 jaar 
verwijzingen naar lesactiviteiten beschikbaar. Een leerdoel geeft namelijk aan waar 
je aan zou moeten werken, maar nog niet hóé je daaraan kunt werken. Een 
leerkracht kan zelf verwijzingen toevoegen of wijzigen. Die zogenaamde bronnen 
zijn vervolgens voor alle collega’s beschikbaar.

Wanneer je met de VVE-methode Doe meer met Bas werkt of gebruikmaakt 
van de educatieve softwareprogramma’s Bas telt mee en Bas gaat digi-taal, 
kun je werken aan het behalen van leerdoelen met behulp van deze 
uitgaven. Plan je dat je de komende periode met een bepaald doel gaat 
werken, dan kun je daarbij zien in welke activiteiten/spelletjes van de Bas-
uitgaven aan dit doel wordt gewerkt. Ditzelfde geldt voor de werkmappen 
‘gecijferd bewustzijn’ en ‘fonemisch bewustzijn’ van CPS.

Leer- en  
ontwikkelingslijnen 

0-7 jaar

De ParnasSys Academie is een afdeling van Driestar 
onderwijsadvies. Driestar onderwijsadvies adviseert 
en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) 
basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede 
zorg als ideaal. Wij zijn een onderdeel van 
kenniscentrum Driestar educatief en werken nauw 
samen met Driestar hogeschool.

Informatie/aanvragen module leerlijnen in ParnasSys: 
www.parnassys.nl
Informatie/aanvragen kindvolgsysteem van Konnect: 
https://konnect.nl/kindvolgsysteem/www.parnassys-academie.nl 

Mogelijkheden voor overige 
doelgroepen 

Naast de leer- en ontwikkelingslijnen 4-7 jaar zijn er nog 
meer leerlijnenpakketten beschikbaar binnen ParnasSys. 
Bovendien kan ieder leerlijnenpakket door een school 
zelf in de module Leerlijnen geplaatst worden. 

www.parnassys.nl/producten/modules/
leerlijnen 

Meer informatie

Voor meer informatie over de onderwijskundige 
implementatie en begeleiding van Leer- en 
ontwikkelingslijnen 0-7 jaar kun je contact opnemen met 
onderwijsadviseur H. (Hetty) Berkhout, h.berkhout@
parnassys-academie.nl of 06-26 76 49 44. 

www.parnassys.nl/producten/modules/leerlijnen/leer-
en-ontwikkelingslijnen-jonge-kind 

Implementatie

Graag ondersteunt de ParnasSys Academie bij de 
implementatie van de leer- en ontwikkelingslijnen! Een 
implementatietraject bestaat uit minimaal drie 
bijeenkomsten; de inhoud van de bijeenkomsten wordt 
afgestemd met de school of organisatie. 
Begeleiding bij de implementatie is noodzakelijk om de 
mogelijkheden van het systeem optimaal te kunnen 
benutten. Voor scholen geldt dat nadat de scholing is 
gevolgd, ook gebruikgemaakt mag worden van de 
helpdesk van ParnasSys voor het stellen van (technische) 
vragen.

Vervolg

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt besproken welke 
vervolgacties gewenst zijn. Veel organisaties kiezen 
voor een meerjarig implementatietraject om thema’s als 
sociaal-emotionele ontwikkeling, observeren, kennis van 
ontwikkelingsgebieden, kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong, thematisch werken, 
rapportage of differentiatie meer uit te kunnen diepen.

Kennismaken?
Kennismaken met Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar kan bij onze gratis productvoorstellingen. 

Kijk op kijk op www.parnassys-academie.nl wanneer de eerstvolgende productvoorstelling gepland staat. 
Neem contact op met H. (Hetty) Berkhout (h.berkhout@parnassys-academie.nl of 06-26 76 49 44) als je een 

productvoorstelling op bestuurs- of schoolniveau wilt.



Inhouden

De leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar hebben 
betrekking op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, 
motoriek, sociaal-emotioneel (0-4 jaar) en spel (4-7 jaar). 
Zien!, het sociaal-emotionele volgsysteem binnen 
ParnasSys, wordt gebruikt voor het volgen en stimuleren 
van het sociaal-emotioneel functioneren voor kleuters. 

Voor een leerkracht in de groepen 1 en 2 is het zinvol om 
een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van 
kinderen in kaart te kunnen brengen en het 
onderwijsaanbod te kunnen plannen. Ook voor een 
pedagogisch medewerker is het belangrijk om de 
ontwikkeling van baby’s en peuters te volgen en te 
stimuleren. Belangrijk is om een doorgaande lijn te creëren 
voor baby’s, peuters én kleuters.

In de module Leerlijnen binnen Konnect (0-4 jaar) en 
ParnasSys (4-7 jaar) zijn daarom pakketten beschikbaar die 
speciaal bedoeld zijn voor het volgen en evalueren van de 
ontwikkeling van kinderen van 0-7 jaar, en indien gewenst 
en relevant ook het plannen van doelen en activiteiten.

“Persoonlijk wil ik de kleuter graag goed begeleiden in zijn ontwikkeling, maar zoek ik steeds naar zo min 

mogelijk administratieve lasten voor de leerkrachten. Met het observatie- en planningsinstrument dat Driestar 

onderwijsadvies en ParnasSys binnen het veelgebruikte leerlingvolgsysteem aanbieden aan scholen, zijn deze 

twee aspecten goed te combineren! Het observatiesysteem heeft slechts acht leerlijnen. De lijnen horen bij de 

leergebieden rekenen, taal, motoriek en spel. Er zijn voor ieder half jaar een aantal doelen die de kinderen 

moeten behalen.”

Petra van Ginkel
Leerkracht op de Graaf Jan van Nassauschool, Vlissingen

1. Planscherm 4. Leerlijnenprofiel leerling 4-7 jaar

5. Zien!-ouderrapportage

6. Handboek 4-7 jaar

2. Leerlijnenprofiel groep

3. Werkplan groep (4 leerlingen)

7. Konnect

Leer- en ontwikkelingslijnen 
0-7 jaar

Ben je op zoek naar een instrument om de 
ontwikkeling van baby’s, peuters en/of kleuters in 
kaart te brengen? Wil je het (beredeneerde) aanbod 
in de peuter- en kleutergroepen eenvoudig 
plannen? Maak dan nu kennis met de leer- en 
ontwikkelingslijnen 0-7 jaar binnen Konnect (0-4 
jaar) en ParnasSys (4-7 jaar).

Het stimuleren van de brede ontwikkeling van 
peuters en jonge kinderen vraagt om een goede 
doordenking van het aanbod. Het is daarbij 
belangrijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van de 
diverse kinderen in de groep en te differentiëren. 
De leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar 
ondersteunen bij alle fasen van handelingsgericht 
en opbrengstgericht werken.

•     SMART omschreven doelen: voor observatie én 
evaluatie, en indien relevant ook voor planning

• Observatiepunten / doelen zijn geordend per  
 ontwikkelingsleeftijd van een half jaar
•  Acht-twaalf ontwikkelings-/leerlijnen (+ voor 

sociaal-emotioneel functioneren wordt Zien! 
gebruikt voor 4-7-jarigen)

•  Voor kleuters (in ParnasSys): Leerlijnen en 
doelen toevoegen en/of wijzigen is mogelijk + 
bronnen (verwijzingen naar materialen of tips) 
toevoegen is mogelijk

•  Handboek 0-2 jaar, 2-4 jaar en 4-7 jaar

Ontwikkelingsgebieden 
(0-48 maanden)

Motoriek
• Grote motoriek
• Kleine motoriek
• Sensomotoriek (tot 24 maanden)

Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Welbevinden en betrokkenheid
• Taakgerichtheid en zelfstandigheid
• Ruimte nemen 
• Ruimte geven

Taal
• Ontluikende en beginnende 

geletterdheid (vanaf 25 maanden)
• Interactief taalgebruik

Rekenen (vanaf 25 maanden)
• Tellen en getalbegrip
• Meten
• Meetkunde 

Leerlijnenschool Driestar Educatief (99LN) Datum: 11-10-2017

Leerlijnenprofiel Duvekot, Aart
Huidige groep 2 leerlijnenJongeKind

Geboortedatum 12-06-2012 (5;3 jaar)

Periode DL -20 t/m 200

Huidig DL -8

Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) (Jk)

Rekenen (B) 0 1a 1b 2a 2b 2c

Tellen en getalbegrip 100% 100% 100% 86% 13%

Meten 100% 100% 100% 100% 100%

Meetkunde 100% 100% 100% 100% 50%

Taal (B) 0 1a 1b 2a 2b 2c

Beginnende geletterdheid 100% 50% 13%

Interactief taalgebruik 100% 100%

Spel (B) 0 1a 1b 2a 2b 2c

Spel 100% 100% 100%

Motoriek (B) 0 1a 1b 2a 2b 2c

Grote motoriek 100% 100% 100%

Kleine Motoriek 100% 100% 50%

Handtekening ouder(s)/verzorger(s): Legenda

Behaald, exclusief eventuele extra doelen

In te plannen, idem

Toekomstig, idem

(+) Extra doelen ingepland.
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