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De ParnasSys Academie
Werkdruk is een grote realiteit op de scholen. Vaak wordt dat gerelateerd aan
administratie. En dan denk je waarschijnlijk ook wel aan ParnasSys? Dat een aantal
scholen dit ervaren vinden wij jammer. Mogelijke oorzaak kan zijn dat ParnasSys als
doel wordt gezien. Terwijl ParnasSys juist een hulpmiddel is bij het realiseren van goed
onderwijs.
Wanneer onze collega’s handig kunnen werken met dit mooie instrument werkt
ParnasSys andersom, namelijk werkdrukverlagend. Ervaren jullie dat op school nog
niet? Kijk dan eens in deze brochure of je mogelijkheden ontdekt die je kunnen helpen.
Wij hebben standaard aanbod voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules
zoals Parro, Ouderportaal, Zien! (eventueel in combinatie met Process Communication
Model), Leerlijnen, ParnasSys|schoolkwaliteit, Mijnschoolplan en Ultimview. Maar nog
liever gaan wij in gesprek over een aanbod op maat.
En kijk vooral eens naar het aanbod voor Gynzy en naar ons unieke aanbod van de
post-hbo-opleiding voor intern begeleiders.
We hopen je te ontmoeten op een van onze scholingen! Neem gerust contact op voor
meer informatie.

Bart Vollmuller
Afdelingsmanager ParnasSys Academie
 a.m.vollmuller@parnassys-academie.nl

 0182 54 03 47
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We komen graag naar je toe, voor een
scholing op jullie locatie.
Wel zo fijn, want dan werken we in jullie eigen
ParnasSys-omgeving en kunnen we volledig afstemmen
op jullie situatie. Willen slechts enkele personen van jouw
school geschoold worden? Veel van onze scholingen geven
we in Gouda, Deventer of Amersfoort. Of overweeg eens of je
de scholing binnen je bestuur of regio wilt organiseren. We
denken graag met je mee!
www.parnassys-academie.nl
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Abonnementen
De ParnasSys Academie biedt abonnementen aan om in het vervolg
altijd up-to-date te zijn en de nieuwste ontwikkelingen binnen je
school of bestuur te verbinden met de ontwikkelingen in ParnasSys
De kennis is blijvend aanwezig in je organisatie, ook als er mensen vertrekken, of als het
vinden van nieuwe mensen moeizaam verloopt. Het abonnement zorgt ervoor dat de
processen binnen je school of bestuur doorgaan en efficiënt verlopen.
Er is keuze uit drie abonnementssoorten. Desgewenst maken we voor je organisatie een
nog specifieker abonnement op basis van de bestaande soorten.
De basisvariant biedt het nodige om up-to-date te blijven qua kennis van ParnasSys
om efficiënt te werken met behulp van ParnasSys. Deze variant is gericht op
kennisoverdracht en op het goed draaien van het administratieve proces.
In de plusvariant komen daar de modules bij, kennisoverdracht aan de ib’ers en een
jaarlijkse APK voor een aantal scholen.
Met de plusplusvariant worden ook de directeuren meegenomen in het kenniscarrousel.

Contactpersoon

6
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Leon van Dalen

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 l.g.vandalen@parnassys-academie.nl

www.parnassys-

 0182 76 04 08

academie.nl

Basisvariant

Plusvariant

PlusPlusvariant

Verdiepingscursus

Verdiepingscursus

Verdiepingscursus

administratief medewerkers

administratief medewerkers

administratief medewerkers

Gesprek nieuwste

Gesprek nieuwste

Gesprek nieuwste

ontwikkelingen ParnasSys

ontwikkelingen ParnasSys

ontwikkelingen ParnasSys

Ontvangen van een passend

Ontvangen van een passend

Ontvangen van een passend

scholingsaanbod

scholingsaanbod

scholingsaanbod

1x entree voor de jaarlijkse

1x entree voor de jaarlijkse

1x entree voor de jaarlijkse

Academiedag

Academiedag

Academiedag

Bijeenkomst ib-netwerk

Bijeenkomst ib-netwerk

3x APK-keuring voor scholen

6x APK-keuring voor scholen

per jaar

per jaar

3x deelname aan basis- of

6x deelname aan basis- of

verdiepingscursussen

verdiepingscursussen

€ 799,- per jaar

€ 1999,- per jaar

Bijeenkomst directieberaad/
MT
€ 2999,- per jaar

Contactpersoon

Leon van Dalen

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 l.g.vandalen@parnassys-academie.nl

www.parnassys-

 0182 76 04 08

academie.nl
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APK voor ParnasSys
Ontdek de nieuwe mogelijkheden van
ParnasSys

Informatie

Om je kennis up-to-date te houden is onderhoud nodig. Net

Doelgroep

als bij auto’s is het goed om jaarlijks een APK voor ParnasSys

Intern begeleiders,

uit te laten voeren. ParnasSys wordt namelijk maandelijks

ICT’ers en

verbeterd en uitgebreid. Tijdens deze APK volgen we de laatste

leerkrachten

ontwikkelingen en denken we mee hoe jij de mogelijkheden
binnen ParnasSys nog meer zou kunnen benutten. We streven

Niveau

naar een goed onderwijskundig gebruik van ParnasSys dat zo

Gevorderde

min mogelijk tijd kost.

gebruikers

Doelstellingen van APK voor ParnasSys:
• je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen

Data
18 september 2019
(Gouda)

ParnasSys
• je weet hoe je nieuwe mogelijkheden binnen ParnasSys
optimaal kunt benutten

2 oktober 2019
(Deventer)
4 maart 2020

Tijdens een APK presenteren we ontwikkelingen en bespreken

(Deventer)

we vragen. We loggen niet in in de ParnasSys-omgevingen van

25 maart 2020

de scholen waar mensen van aanwezig zijn. De deelnemers

(Gouda)

besluiten na de bijeenkomst of ze dingen willen aanpassen en
doen dat dan zelf of vragen er begeleiding bij.
Wanneer je wilt dat we met je meekijken en je adviseren over de

Tijd
13.30-16.30 uur

inrichting van je eigen ParnasSys-omgeving, adviseren we je de
actualiteitscheck, die op schoolniveau is.

Ook mogelijk op locatie
of binnen je regio!

Contactpersoon

Bert van der Mel

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 g.vandermel@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 08
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Actualiteitscheck
Breng in kaart waar je winst kunt halen in het
gebruik van ParnasSys
De ontwikkelingen binnen het onderwijs, op jouw school en

Informatie
Doelgroep

van ParnasSys vragen om een regelmatige heroverweging

Intern begeleiders,

van de inzet van ParnasSys ter ondersteuning van jouw

ICT’ers en

schoolorganisatie. Een actualiteitscheck helpt daarbij! De

leerkrachten

onderwijsadviseurs die de check verzorgen hebben zowel kennis
van de ontwikkelingen in het onderwijs als van de mogelijkheden

Niveau

en aanpassingen in ParnasSys. Dit verhoogt de meerwaarde van

Gevorderde

een dergelijke check voor jouw school.

gebruikers

Doelstellingen van de actualiteitscheck:

Deze actualiteitscheck

• je ontdekt nieuwe winstpunten

wordt op locatie

• je genereert tijdswinst door goede afstemming tussen de

of binnen je regio

praktijk en ParnasSys

verzorgd

• je geeft een impuls aan de kwaliteit van jouw onderwijs
Tijdens een actualiteitscheck kijken we met je mee in jullie
eigen ParnasSys-omgeving. Dat betekent dat we dit altijd per
school doen. Nieuwe ontwikkelingen worden direct vertaald naar
mogelijkheden voor je eigen school en we kijken hoe je dat kunt
aanpassen of gebruiken.
Wanneer je een sessie wilt met meerdere scholen tegelijk en je
denkt dat je zelf de aanpassingen kunt doorvoeren, adviseren we
een APK.

Contactpersoon

Bert van der Mel

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 g.vandermel@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 08

www.parnassysacademie.nl
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Post-hboopleiding voor
intern begeleider
Een eenjarige opleiding van Driestar hogeschool

Informatie

Wil jij groeien in je rol als intern begeleider en wil je ParnasSys

Doelgroep

optimaal inzetten in jouw werk? Dan is de post-hbo-opleiding

Intern begeleiders

iets voor jou! Deze opleiding kent drie modules: innovatie,
communicatie en onderzoek. Er is veel aandacht voor het gebruik

Niveau

van ParnasSys. Je werkt aan je eigen leervragen en je houdt je

Startende en

bezig met schoolontwikkeling.

ervaren intern
begeleiders

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:
• opbrengstgericht en handelingsgericht werken

Data

• sociaal-emotionele ontwikkeling

Deze opleiding

• ontwikkelingsperspectief

gaat in september

• moeilijk verstaanbaar gedrag

van start

• ouderbetrokkenheid

bij Driestar

• communicatie

hogeschool in
Gouda

Contactpersoon

Bert van der Mel

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 g.vandermel@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 08
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Anders
werken
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Anders werken

Implementatie
ParnasSys
Goed van start met ParnasSys

Informatie

Start jouw school met ParnasSys? De ParnasSys Academie van

Doelgroep

Driestar onderwijsadvies helpt jouw school graag op weg! Samen

Intern begeleiders,

stellen we een implementatieplan op. Dit plan kan bestaan uit

ICT’ers,

onder andere een startpresentatie voor intern begeleiders en

leerkrachten en

directieleden, consult, inrichtingsscholing en teamscholing.

directieleden

Aan de hand van dit plan starten we het traject en zetten we de
Niveau

eerste stappen binnen ParnasSys.

Startende
Doelstellingen van het implementatietraject:

gebruikers

•

je maakt kennis met de mogelijkheden binnen ParnasSys

•

je zet de eerste stappen met de inrichting van ParnasSys

Deze scholing wordt

binnen jouw school

op locatie of binnen je
regio verzorgd.

Contactpersoon

Leon van Dalen

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 l.g.vandalen@parnassys-academie.nl

www.parnassys-

 0182 76 04 08

academie.nl

ParnasSys Academie 2019 - 2020

| 13

Anders werken

Toetsresultaten betekenisvol
maken
Ervaar en ontdek hoe je de effectiviteit van je
handelen kunt vaststellen én hoe je goede doelen
kunt stellen

Informatie
Doelgroep
Schoolteams

Het invoeren van toetsresultaten is nóg makkelijker geworden,
door de updates van ParnasSys. Bovendien zijn er extra

Niveau

mogelijkheden om de toetsresultaten te bekijken: nieuwe

Startende en

weergave-mogelijkheden en overzichtelijke schermen. We

gevorderde

laten je in deze scholing ervaren hoe je snel de ingevoerde

gebruikers

toetsresultaten kunt controleren én kunt omzetten in acties: welk
overzicht en welk scherm gebruik je voor welke vraag? Hoe kun

Deze scholing wordt

je snel zien wat je kunt ‘vieren’ met de leerlingen en hun ouders

op locatie of binnen je

en hoe formuleer je doelen voor de komende periode?

regio verzorgd.

Je leert optimaal gebruik maken van de groepskaart, waar
toetsresultaten in een breder perspectief worden gezet.
Daarnaast praten we je bij over de waarde van referentieniveaus
en hoe je als leerkracht hiermee aan de slag kunt gaan in je
klas. Ook het werken met het gecorrigeerde niveau dat nu in
ParnasSys getoond wordt (vooral relevant voor leerlingen die een
andere toets maken dan hoort bij hun DL), wordt besproken.

Contactpersoon

Bert van der Mel

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 g.vandermel@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 08
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Anders werken

Goed onderwijs
zichtbaar maken
Handelingsgericht en opbrengstgericht werken op
een manier die motiveert en inspireert

Informatie
Doelgroep
Schoolteams

Goed onderwijs bestaat natuurlijk uit heel veel elementen.
Welke elementen zijn al naar tevredenheid gerealiseerd?

Niveau

Welke elementen kunnen nog aandacht gebruiken om het
totale onderwijs naar een hoger plan te brengen? Hieronder

Startende en

zie je een menu met (deel)onderwerpen waar uit gekozen kan

gevorderde

worden. Welk aspect geeft je team energie en motivatie? Zorg

gebruikers

dat het vliegwiel van de (school)ontwikkeling in beweging
komt of gaande blijft. Graag denken we met je mee om een

Deze scholing wordt

maatwerkplan te maken om de kwaliteit van het onderwijs op je

op locatie of binnen je

school hoog te houden of te krijgen.

regio verzorgd

Zicht op ontwikkeling

Didactisch handelen

Pedagogisch handelen

Groepskaart

Instructiemodellen

Sociaal-emotioneel

Planmatig handelen

Teach like a champion

functioneren versterken

Trendanalyse toetsresultaten

Differentiëren

Process Communication

Groepsbespreking

Klassenbezoeken

Model (PCM)

Leerlijnen

Bloom / denkvaardigheden

Pedagogische vaardigheden

Gepersonaliseerd leren

Succescriteria

Gynzy verwerkingssoftware

Cultuur (Knoster, mindset)

Passende perspectieven

Kindgesprekken

Referentieniveaus
Ontwikkelingsperspectief
Eigenaarschap
Ouderbetrokkenheid

Bert van der Mel

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 g.vandermel@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 08

www.parnassysacademie.nl
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Anders werken

Basisscholing
administreren in
ParnasSys
Planmatig aan de slag met je administratie
Tijdens deze scholing maak je kennis met ParnasSys

Informatie
Doelgroep

en kun je uiteindelijk planmatig aan de slag met het

Administratief

administratieve deel van het pakket. Je leert de verschillende

medewerkers

gebruikersmogelijkheden van ParnasSys kennen, zoals de
belangrijkste overzichten, de werkwijze rondom uitwisseling met
BRON, het invoeren van nieuwe leerlingen en het uitvoeren van

Niveau
Startende gebruikers

de jaarovergang.
Data
10 september 2019
(Gouda)
12 september 2019
(Deventer)
24 september 2019
(Den Bosch)
Tijd
9.00-12.00 uur
Ook mogelijk op locatie of
binnen je regio!

Contactpersoon

Herbert Schaap

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 h.schaap@parnassys-academie.nl

 06 24 70 21 73
16
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Anders werken

Verdiepingsscholing
administreren in
ParnasSys
Efficiënter administreren

Informatie

Deze verdiepingsscholing helpt je efficiënter werken met
ParnasSys. Met goed gebruik van de administratieve module

Doelgroep
Administratief medewerkers

van ParnasSys ondersteunt de administratief medewerker
het onderwijskundig proces al vanaf het aanmeldmoment
van de leerling. Wij leren je tijdens deze bijeenkomst alle

Niveau
Gevorderde gebruikers

mogelijkheden van het leerlingadministratie gedeelte (LAS)
van ParnasSys. We behandelen onderwerpen als BRON,

Data

OSO, 1 oktobertellen, AVG (privacy), jaarplan, exporteren

12 september 2019 (Gouda)

van gegevens en de verschillende opties bij beheer. Voor de

24 september 2019

bijeenkomst worden je vragen geïnventariseerd en ze zullen

(Deventer)

tijdens deze scholing worden behandeld. Deze dag zal ook

26 september 2019 (Den

gericht zijn op je dagelijkse praktijk. We bouwen deze dag

Bosch)

ruimte in om direct je ParnasSysinrichting te verbeteren.

4 februari 2020 (Gouda)
11 februari 2020 (Deventer)
3 juni 2020 (Gouda)
10 juni 2020 (Deventer)
Tijd
9.00-16.00 uur
Ook mogelijk op locatie of binnen
je regio!

Contactpersoon

Herbert Schaap

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 h.schaap@parnassys-academie.nl

 06 24 70 21 73

www.parnassysacademie.nl
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Anders werken

Omgaan met
privacygevoelige informatie
in en rond ParnasSys
De AVG biedt kansen; werkbaar, praktisch en
beheersbaar

Informatie

De nieuwe wet op de privacy roept veel vragen op. Wat wordt er

Schoolteams

Doelgroep
van ons als school verwacht? Mogen we nog wel foto’s maken?
et cetera. Met onze quickscan kun je als school of bestuur in

Niveau

kaart brengen in welke mate je huidige manier van werken met

Startende en

privacygevoelige informatie overeenkomt met wat er staat

gevorderde

in de nieuwe wetgeving. Als vervolg hierop organiseren we

gebruikers

bijvoorbeeld een bewustwordings- en inspiratiesessie op basis
van de resultaten. Samen denken we na over vragen als: Hoe

Deze scholing

gaan we om met privacygevoelige data? Voelt iedereen zich

wordt op locatie

hier verantwoordelijk voor? Deze sessies kun je als schoolteam

of binnen je regio

volgen of organiseren we als workshops voor een heel bestuur.

verzorgd.

Door het interactieve karakter van de sessies, maken je collega’s
op een laagdrempelige manier kennis met wat van hen wel en
niet wordt verwacht.

Contactpersoon

Jan de Waard

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys en Gynzy

en inschrijven?

 j.dewaard@gynzy-academie.nl

 0182 54 03 06
18
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Anders werken

Werken met
ontwikkelingsperspectief in
ParnasSys
Hoe stel je een ontwikkelingsperspectief op in ParnasSys?
Tijdens deze scholing bespreken we uitgebreid wat een ontwikkelingsperspectief (OP) is,
wanneer je het moet opstellen en wanneer dat ook gewoon mag, omdat het goed is voor
de leerling. Je leert hoe je in ParnasSys Beheer een standaard OP inricht. Uiteraard maak
je bij een bepaalde leerling ook een OP.

Hoe maak je een betekenisvol ontwikkelingsperspectiefplan in
ParnasSys?
We verkennen met elkaar hoe de scholen van de cursisten te werk gaan als een leerling
een eigen leerroute heeft. Ook bekijken we wat er tegenwoordig allemaal op de markt
is aan leerlijnen en leerroutes. Uit dit brede aanbod maak je dan een keuze voor jouw
school. Dan gaan we een plan opstellen voor een bepaalde planperiode. We doen dit in
ParnasSys: eerst een plancategorie inrichten in Beheer en daarna bij een leerling zo’n
plan toevoegen en opstellen. Zo’n ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) maken we
voor een cognitief vak en op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.

Contactpersoon

Herbert Schaap

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 h.schaap@parnassys-academie.nl

 06 24 70 21 73
20
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Tijdens deze scholing:

Informatie

•

leren we de groepskaart effectief te gebruiken

•

bouwen we samen het ontwikkelingsperspectief in 		
ParnasSys

•

Doelgroep
Intern begeleiders

bouwen we samen een ontwikkelingsperspectiefplan in
Niveau

ParnasSys
•

leren we diverse overzichten te maken die relevant

Gevorderde

•

zijn in de aanvraag van de extra ondersteuning of 		

gebruikers

ten behoeve van een toelaatbaarheidsverklaring
Data
Kan ook jouw school werken zonder los geschreven

30 september 2019

groepsoverzicht, los geschreven groepsoverdracht, los

(Gouda)

geschreven onderwijskundig rapport voor het VO of extra

17 oktober 2019

formulieren van jouw samenwerkingsverband?

(Deventer)
17 maart 2020

Zeker als jouw school werkt met Kindkans voor het veilig

(Deventer)

overdragen van informatie naar het samenwerkingsverband,

19 maart 2020

steunpunt of schoolbestuur, biedt deze werkwijze veel

(Gouda)

efficiëntie. De reeds gevoerde administratie gebruiken we keer
op keer en houden we met alle betrokken personeelsleden
actueel. Tijdens deze scholing onderzoeken we of ParnasSys op

Tijd
9.00-16.00 uur

jouw school efficiënt is ingericht en zullen we daar waar winst te
behalen is direct overgaan tot herinrichting van ParnasSys.

Ook mogelijk op locatie
of binnen je regio!

Contactpersoon

Herbert Schaap

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 h.schaap@parnassys-academie.nl

 06 24 70 21 73

www.parnassysacademie.nl
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Anders werken

Oudercommunicatie
en rapportage
Tijdens deze scholing denken we aan de hand van jullie huidige
manier van communiceren na over rapporteren aan ouders. Wat
communiceren we aan wie, met welk doel, waarom, met welke

Informatie

frequentie en met welk middel? Vanuit deze brede context
verkennen we mogelijkheden die onder andere ParnasSys

Doelgroep
Rapportcom-

hiervoor biedt.

missie, ICT’ers,
Doelstellingen scholing:
•

schoolteams

je hebt nagedacht over je hoe je wilt communiceren met
Niveau

ouders
•
•

je krijgt helder wat je wilt rapporten aan ouders en kunt dat

Startende en

onderbouwen

gevorderde

je leert de mogelijkheden kennen die ParnasSys biedt op het

gebruikers

gebied van rapporten en het ouderportaal
•

je bent op de hoogte van de stappen die nog gezet moeten

Deze scholing wordt

worden om het bovenstaande mogelijk te maken

op locatie of binnen je
regio verzorgd.

Contactpersoon

Jan de Waard

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys en Gynzy

en inschrijven?

 j.dewaard@gynzy-academie.nl

 0182 54 03 06
22
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Anders werken

Aan de slag met een
digitaal rapport

Informatie

Tijdens deze scholing leer je hoe je het rapport inricht in
ParnasSys. Uitgangspunt bij deze scholing is dat je al helemaal

Doelgroep

duidelijk hebt wat je wilt rapporteren (met andere woorden:

Rapportcommissie,

hoe de rapporten eruit moeten gaan zien). Je rapport is na een

ICT’ers, mt-leden

dagdeel hard werken nog niet klaar, al ben je natuurlijk goed
op weg. Neem een volledige dag af en je rapportdefinitie is
(praktisch) klaar om gevuld te worden door de leerkrachten.

Niveau
Startende en
gevorderde
gebruikers

Doelstellingen scholing:
•

je leert hoe de rapportenmodule binnen ParnasSys werkt en

Data

wat de mogelijkheden zijn

10 oktober 2019

•

je kunt rapporten aanmaken en beheren

(Gouda)

•

je richt samen met de andere cursisten het rapport in voor

13 november 2019

minimaal één leerjaar

(Deventer)

je kunt aan je collega’s uitleggen hoe ze het digitaal rapport

4 februari 2020

dienen te gebruiken

(Gouda)

•

19 maart 2020
(Deventer)
Tijd
9.00-12.00 uur
Ook mogelijk op locatie of
binnen je regio!

Contactpersoon

Jan de Waard

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys en Gynzy

en inschrijven?

 j.dewaard@gynzy-academie.nl

 0182 54 03 06

www.parnassysacademie.nl
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Anders werken

Minder administratie,
meer overzicht
(voor leerkrachten)
Durf je als team kritisch in de spiegel te kijken of je efficiënt

Informatie

werkt? Is alle informatie die je noteert relevant? Weet je zeker
dat je informatie maar één keer noteert en op de meest logische

Doelgroep

plaats? Benut je het ouderportaal, overzichtschermen als

mt-leden, intern

de groepskaart en overzichten als ‘Zien!-ouderrapportage’,

begeleiders en

‘leerlijnenprofiel leerling’ en ‘ontwikkelingsperspectief’

leerkrachten

optimaal? Ervaar waar op jouw school winst te behalen is. Door
álle teamleden bij de analyse van het gebruik van ParnasSys te

Niveau

betrekken, weet iedereen weer waarom de informatie die (nog)

Gevorderde

wordt vastgelegd ook echt er toe doet en hoe die makkelijk te

gebruikers

noteren en op te vragen is.
Deze scholing wordt
op locatie of binnen je
regio verzorgd.

Contactpersoon

Herbert Schaap

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 h.schaap@parnassys-academie.nl

 06 24 70 21 73

www.parnassysacademie.nl
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Anders
communiceren

26

|

Anders communiceren

Parro,
ouderportaal en
oudercommunicatie

Informatie
Doelgroep
Directies, middenmanagement, ICT’ers en leerkrachten
die participeren in

Parro is een vlotte en veilige communicatieapp voor

bijvoorbeeld een commissie

ouders en leerkrachten waarmee je echt tijd bespaart.

oudercommunicatie.

Parro verkleint de afstand met ouders en maakt het
Niveau

organiseren van activiteiten met ouders kinderlijk
eenvoudig. Tijdens deze scholing maak je kennis met de

Startende en gevorderde

mogelijkheden van Parro. We geven een demonstratie van

gebruikers

de mogelijkheden van de app, maar we laten je vooral
ook kritisch kijken naar je eigen beleid ten aanzien van
communicatie met ouders.

Data
18 september 2019 (Deventer)
9 oktober 2019 (Gouda)

Doelstellingen scholing:

4 februari 2020 (Deventer)

•

6 februari 2020 (Gouda)

ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op een
hoger plan brengen binnen je school

•

ontwikkeling van visie op (anders) communiceren met
ouders en inzet communicatiemiddelen

•

Tijd
13.30-20.30 uur

kennismaking met communicatieapp Parro en
instructie gebruik Parro en ouderportaal binnen

Deze scholing wordt op locatie of

ParnasSys

binnen je regio verzorgd.

Contactpersoon

Mirelle de Lange

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 n.delange@parnassys-academie.nl

 06 52 58 12 05

www.parnassysacademie.nl
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Anders
volgen

28
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Anders volgen

Implementatie
leerlijnen

Informatie

Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen op basis
van leerlijnen

ICT’ers en

Doelgroep
Directies, intern

De module Leerlijnen in ParnasSys is praktisch en overzichtelijk. Je

begeleiders,
leerkrachten
Niveau

registreert in de module de ontwikkeling van je leerlingen en het

Startende

helpt je plannen op leerling-, groeps- en schoolniveau.

gebruikers

We begeleiden scholen of scholengroepen inhoudelijk bij de
implementatie. Die implementatie is nodig om de mogelijkheden
van de module optimaal te kunnen benutten. Vanuit de

Gratis productvoorstellingen
2 oktober 2019

ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies komt een

(Gouda)

onderwijsadviseur met expertise die aansluit bij de vraag van

25 maart 2020

jouw school en de toepassing die je in gedachten hebt. Een

(Gouda)

implementatietraject bestaat meestal uit drie verschillende
soorten bijeenkomsten:
•

consult (eventueel uitgebreid in de vorm van een

Tijd
14.30-16.00 uur

perspectiefdag)
•
•

scholing intern begeleider, teamleider en ICT’er, inclusief

Deze scholing wordt

instelling van het systeem

op locatie of binnen je

teamscholing

regio verzorgd.

Na het volgen van de scholing kun je gebruikmaken van de
helpdesk van ParnasSys voor het stellen van (technische) vragen.

Contactpersoon

Bertine Haverhals

Meer informatie

Onderwijsadviseur Zien! en Leerlijnen

en inschrijven?

 b.haverhals@parnassys-academie.nl

 0182 54 03 84

www.parnassysacademie.nl
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Anders volgen

Implementatie
leerlijnen 4-7 jaar
Ontwikkeling van kleuters volgen en onderwijs
plannen op basis van leerlijnen
Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de

Informatie
Doelgroep

mogelijkheden van de module Leerlijnen en het Leerlijnenpakket

Intern begeleiders,

4-7 jaar om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

bouwcoördinatoren en
leer-

Na deze scholing is het onderbouwteam in staat om:
•

Niveau

observeren
•
•

de ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun

Startende

gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden

gebruikers

de ontwikkeling van kinderen weer te geven in een
Gratis product-

registratiemodel
•
•
•

krachten

momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te

handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende

voorstellingen

of achterblijvende ontwikkeling

2 oktober 2019

de samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende

(Gouda)

ontwikkelingsgebieden te zien

9 oktober 2019 (Amers-

naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd

foort)

leerstofaanbod te maken

25 maart 2020 (Gouda)
1 april 2020 (Amers-

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie

foort)

dagdelen teamscholing. De inhoud vormt maatwerk, op basis van
de wensen en beginsituatie van de school. Veel scholen kiezen in
de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.

Tijd
14.30-16.00 uur

Contactpersoon

Hetty Berkhout

Meer informatie

Onderwijsadviseur jonge kind

en inschrijven?

 h.berkhout@parnassys-academie.nl

 06 267 649 44
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Anders volgen

Implementatie
ontwikkelingslijnen 0-4
jaar binnen Konnect
Ontwikkeling van baby’s en peuters volgen en
stimuleren op basis van ontwikkelingslijnen

Informatie

We helpen je bij het optimaal gebruiken van de

Leidinggevenden en

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar binnen Konnect om kwalitatief goed

pedagogisch medewer-

aanbod en goede begeleiding te realiseren. Ook helpen we je

kers

Doelgroep

een doorgaande lijn van jullie organisatie naar de basisschool te
creëren. Je maakt gebruik van een duidelijk observatiesysteem

Niveau

voor kinderen van 0-4 jaar met een doorgaande lijn naar de

Startende

kleutergroepen. Als leidinggevende ben je na dit scholingstraject

gebruikers

in staat om de overgang van de kinderopvang/peuterspeelzaal
naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen.

Gratis productvoorstellingen

De pedagogisch medewerkers zijn na het traject in staat om:

2 oktober 2019 (Gouda)

•

momenten te creëren om de ontwikkeling van kinderen te

9 oktober 2019 (Amers-

observeren

foort)

de ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun

25 maart 2020

gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden en weer

(Gouda)

te geven in een registratiemodel

1 april 2020 (Amers-

handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende,

foort)

•

•

achterblijvende of versnelde ontwikkeling
•

de samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende
ontwikkelingsgebieden te zien

Tijd
14.30-16.00 uur

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie
dagdelen teamscholing. De inhoud vormt maatwerk, op basis van

Deze scholing wordt op

de wensen en beginsituatie van de organisatie.

locatie of binnen je regio
verzorgd.

Contactpersoon

Hetty Berkhout

Meer informatie

Onderwijsadviseur jonge kind

en inschrijven?

 h.berkhout@parnassys-academie.nl

 06 267 649 44

www.parnassysacademie.nl
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Anders volgen

Leerlijnen 4-7
jaar in ParnasSys
Het begeleiden van leerkrachten die
werken met leer- en ontwikkelingslijnen bij
kinderen tot zeven jaar

Informatie
Doelgroep
Intern begeleiders en
bouwcoördinatoren
Niveau
Gevorderde

Op jouw school is gekozen voor het

gebruikers

leerlingvolgsysteem Leerlijnen 4-7 jaar in ParnasSys.
Data

Je wilt de leerkrachten van de groepen 1 en 2
hierbij optimaal kunnen begeleiden. Tijdens twee

1 oktober 2019 en 16 januari

scholingsmiddagen leer je hoe je dat als intern

2019 (Amersfoort)

begeleider of onderbouwcoördinator op een goede

10 oktober 2019 en 14

manier kunt doen. Er is veel ruimte voor intervisie en

januari 2020 (Gouda)

het stellen van vragen.
Tijd
13.30-16.00 uur
Gratis productvoorstellingen
1 oktober 2019 (Gouda)
9 oktober 2019 (Amersfoort)
16 januari 2020 (Gouda)
1 april 2020 (Amersfoort)
Tijd
14.30-16.00 uur
Ook mogelijk op locatie of binnen
je regio!

Contactpersoon

Hetty Berkhout

Meer informatie

Onderwijsadviseur jonge kind

en inschrijven?

 h.berkhout@parnassys-academie.nl

 06 267 649 44
32
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Anders volgen

Leerlijn
hoogbegaafdheid
in ParnasSys
Ontwikkeling stimuleren met behulp van de
leerlijn hoogbegaafdheid

Informatie
Doelgroep
Intern begeleiders, leerkrachten en andere specialisten binnen de basisschool,
zoals talentcoaches en coördinatoren hoogbegaafdheid
Niveau

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de
(denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er

Startende en gevorderde

in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling

gebruikers

(SLO) het ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in
Data 1e van 2 dagdelen

de module Leerlijnen in ParnasSys. Door Driestar
onderwijsadvies zijn er honderden lessuggesties en

16 oktober 2019 (Amersfoort)

activiteiten ingevoerd bij de diverse doelen, zodat je

6 februari 2020 (Gouda)

concrete handreikingen krijgt hoe je leerlingen aan
Tijd

de doelen kunt laten werken. Tijdens deze scholing
leer je hoe je deze leerlijn voor hoogbegaafdheid kunt

13.30-16.30 uur

inzetten binnen je onderwijs.
Gratis productDoelstellingen scholing:

voorstellingen

•

kennismaking met ‘Kader voor ontwikkeling’ in

18 september 2019

Leerlijnen ParnasSys

(Amersfoort)

leren stimuleren van (denk)vaardigheden van

25 maart 2020 (Gouda)

•

hoogbegaafde leerlingen
•

Tijd

schoolbreed werken aan begeleiding van
hoogbegaafde leerlingen

14.30-16.00 uur
Ook mogelijk op locatie of binnen
je regio!

Contactpersoon

Martine Blonk

Meer informatie

Onderwijsadviseur hoogbegaafdheid

en inschrijven?

 m.blonk@parnassys-academie.nl

 06 129 702 08

www.parnassysacademie.nl
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Anders volgen

Basisscholing Zien!
Sociaal-emotioneel functioneren volgen
én stimuleren met behulp van Zien!

Informatie
Doelgroep

Laat alle teamleden ervaren hoe waardevol het is om

Intern begeleiders en

voortdurend door de Zien!-bril te kijken naar leerlingen én

leerkrachten

zichzelf. Tijdens deze scholing wordt er geoefend met objectief
observeren en ontdekken de aanwezigen hoe ze het sociaalemotioneel functioneren van leerlingen kunnen beïnvloeden

Niveau
Startende gebruikers

door een passende begeleidingsstijl te kiezen. Ook wordt
kennisgemaakt met de uitgebreide handelingsadviezen en

Gratis product-

verwijzingen naar veel methoden, materialen en spellen.

voorstelling

De aanwezigen weten aan het eind van de scholing welke

13 november 2019

vervolgacties ze willen uitvoeren om planmatig en doelgericht

(Gouda)

aan sociaal-emotionele doelen te werken.

20 november 2019
(Deventer)
4 maart 2020
(Gouda)
1 april 2020
(Deventer)
Tijd
14.30-16.00 uur
Deze scholing wordt
op locatie of binnen je
regio verzorgd.

Contactpersoon

Bert van de Waerdt

Meer informatie

Onderwijsadviseur Zien!

en inschrijven?

 g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 17
34
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Anders volgen

Verdiepingsscholing Zien!
Communiceren met leerlingen, collega’s en ouders
over versterken van het sociaal-emotioneel
functioneren

Informatie
Doelgroep
Intern begeleiders,

Zien! is een krachtig middel om pedagogisch handelen van

leerkrachten en

leerkrachten te versterken met als resultaat een sociaal en

ouders

pedagogisch veilige school! Om meer uit Zien! te halen en
de school optimaal te helpen, heeft de ParnasSys Academie

Niveau

van Driestar onderwijsadvies verschillende voorbeelden van

Gevorderde

implementatietrajecten, zogenoemde ontwikkelpaden, opgezet.

gebruikers

We starten bij voorkeur samen met jou vanuit een collectieve

Deze scholing wordt

ambitie. Van daaruit komen we tot maatwerk in de keuze van

op locatie of binnen je

de te bewandelen ontwikkelpaden. De drie onderstaande

regio verzorgd.

ontwikkelpaden zijn dan ook voorbeelden. Je kunt ervoor kiezen
om onderdelen uit verschillende ontwikkelpaden te combineren.
Handelingsgericht werken met Zien!
Zien! kan een mooie plaats innemen in de cyclus van
handelingsgericht werken. Al in de eerste fase van
groepsvorming, tijdens de eerste schoolweken, kan
Zien! preventief ingezet worden. Wanneer je als school
handelingsgericht wilt werken met Zien! bieden we
schoolontwikkeling aan door middel van teamscholingen waarin

ParnasSys Academie 2019 - 2020
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de uitgangspunten van de school, praktische oefening en borging een plek hebben. Zo
werken we onder andere aan het vergroten van de inhoudelijke kennis van de zeven
Zien!-dimensies en het versterken van het pedagogisch leerkrachthandelen. Dit krijgt
een plaats binnen het cyclisch werken met Zien!.
Zien! en effectief communiceren over gedrag
Op een sociaal en pedagogisch veilige school is het van groot belang om als team, met
leerlingen en ouders effectief en eenduidig te communiceren over gedrag. Zien! gaat
over gewenste sociale competenties en de balans in ruimtenemende en ruimtegevende
vaardigheden. Zien! biedt concrete inhoud om binnen het team en met de ouders over
hun kind in gesprek te gaan. In teambijeenkomsten helpen we leerkrachten om na te
denken over hoe je zo’n gesprek vorm kunt geven. Een ouderavond behoort ook tot de
mogelijkheden, om ouders te betrekken bij het eenduidig communiceren over gedrag.
Een ander onderdeel van de begeleiding in dit ontwikkelpad is het coachen van de intern
begeleider of gedragsspecialist. Deze vormt de spil op school als het gaat over het
communiceren over gedrag!
Sociale veiligheid en competenties monitoren en bevorderen
Door de leerlingvragenlijst van Zien! te laten invullen en de uitkomsten te analyseren,
kun je voldoen aan de wettelijke eis van het monitoren van de sociale veiligheid én
aan het in kaart brengen van sociale competenties. We kunnen ondersteunen bij het
vaststellen van een ambitie, het analyseren van resultaten en het handelingsgericht
toewerken naar doelen. De handelingssuggesties in Zien!, aansluitend bij de nieuw
ontwikkelde leerlijnen en doelen, geven veel handreikingen hierbij.

Contactpersoon

Bert van de Waerdt

Meer informatie

Onderwijsadviseur Zien!

en inschrijven?

 g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 17
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Anders volgen

Expertscholing Zien!
Zien!-experts in de school opleiden

Informatie

Speciaal voor intern begeleiders bieden
we de expertscholing Zien! aan. Tijdens

Doelgroep

deze twee dagen bouwen we aan kennis,

Intern begeleiders, gedragswetenschap-

versterken we vaardigheden en maken we een

pers, gedragsspecialisten en mt-leden

implementatieplan op maat!
Je leert meer over de achtergronden van
Zien!, het bevorderen van het sociaal-

Niveau
Gevorderde gebruikers

emotioneel functioneren van leerlingen
en hoe je leerkrachten kunt coachen

Data expertscholing

ter bevordering van hun sensitiviteit en

17 september en 12 november 2019

responsiviteit.

(Nieuw Pekela)
19 september en 21 november 2019

We zetten in op het preventief handelen van

(Gouda)

de leerkracht en werken aan de pedagogische

1 oktober en 19 november 2019 (Gouda &

competenties sensitiviteit en responsiviteit.

Deventer)

De groep ontwikkelt, de leerling groeit en de

30 oktober 2019 en 15 januari 2020

leerkracht geniet!

(Elburg)
19 november 2019 en 14 januari 2020

Eventueel aanvullend op de expertscholing

(Amersfoort)

kunnen coachingsgesprekken met

13 februari en 16 april 2020 (Gouda &

leerkrachten gehouden worden onder

Amersfoort)

leiding van de intern begeleider en een

24 maart en 19 mei 2020 (Deventer)

onderwijsadviseur. Daarmee maken we
een dubbelslag: de leerkracht én de intern
begeleider worden gecoacht!

Tijd
9.00-16.00 uur

Contactpersoon

Bert van de Waerdt

Meer informatie

Onderwijsadviseur Zien!

en inschrijven?

 g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 17

www.parnassysacademie.nl
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Anders volgen

Expertscholing Zien!
en zml/(v)so
Leer de mogelijkheden van Zien! optimaal benutten

Informatie
Doelgroep
Intern begeleiders,
gedragswetenschappers en

Hoe bevorder je het sociaal-emotioneel functioneren van zml-

mt-leden

leerlingen en hoe kun je leerkrachten coachen ter bevordering
van hun sensitiviteit en responsiviteit? Je leert het tijdens deze

Niveau

scholing. Je verdiept je in de achtergronden van Zien! en er is veel

Gevorderde

ruimte om ervaringen uit te wisselen en te reflecteren op je eigen

gebruikers

functioneren.
Data expertDoelstellingen scholing:

scholing

•

je leert collega’s te begeleiden bij het gebruik van Zien!

26 september en

•

je leert de theoretische verantwoording van Zien! en de Zien!-

30 oktober 2019

dimensies kennen en kunt een leerling- en groepsprofiel lezen

(Gouda)

en interpreteren
•

je leert de betekenis van Zien! kennen in relatie tot het werken
met een cyclus (waarnemen, begrijpen, wegen, plannen,

Tijd
9.00-16.00 uur

handelen, evalueren) op leerling-, groeps- en schoolniveau
•

•

je ontwikkelt kennis op specifieke aandachtspunten voor het

10 oktober 2019

leerlingen

(Gouda)

je vergroot ouderbetrokkenheid in jouw school door Zien! in
Tijd

te zetten
•

Terugkomdag

stimuleren van het sociaal-emotioneel functioneren bij zml-

je kent de toepassingsmogelijkheden van de emotionele

9.00-14.00 uur

ontwikkelingsfasen van Dosen voor het onderwijs
•

je weet hoe de inspectie omgaat met Zien!-resultaten

Ook mogelijk op
locatie of binnen je
regio!

Contactpersoon

Bertine Haverhals

Meer informatie

Onderwijsadviseur Zien! en Leerlijnen

en inschrijven?

 b.haverhals@parnassys-academie.nl

 0182 54 03 84
38

|

www.parnassysacademie.nl

Anders volgen

Een pedagogisch
en sociaal veilig klimaat
met Zien!
Bepaal waar je staat en heen wilt op pedagogisch
gebied

Informatie

Tijdens deze scholing gaan we aan de slag met een interactieve

Intern begeleiders,

Doelgroep
werkvorm. Met onze placemat kun je inventariseren waar jouw

mt-leden, veilig-

school staat op het gebied van een pedagogisch en sociaal veilig

heidscoördinato-

klimaat. De placemat bevat aspecten als klassenmanagement en

ren en gedrags-

didactiek, de hgw-cyclus, het gebruik van Zien!, leiderschap en

specialisten

coaching, meerbegaafdheid, pedagogisch handelen en mogelijke
werkvormen om het sociaal functioneren te versterken. Het doel

Niveau

is dat je inziet hoe al deze aspecten met elkaar samenhangen en

Gevorderde

bij kunnen dragen aan het versterken van het sociaal-emotioneel

gebruikers

functioneren. Ook helpt het je om focus te kiezen op school- en
groepsniveau voor professionalisering.

Deze scholing wordt
op locatie of binnen je
regio verzorgd.

Contactpersoon

Bert van de Waerdt

Meer informatie

Onderwijsadviseur Zien!

en inschrijven?

 g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 17

www.parnassysacademie.nl
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Zien!-spreekuur
Zien! optimaal benutten en op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen
Voor groepen intern begeleiders en leidinggevenden die willen

Informatie
Doelgroep

weten of ze de mogelijkheden van Zien! wel goed kennen en

Intern begeleiders,

benutten, organiseren we gratis Zien!-spreekuren in het land. Je

mt-leden, veilig-

wordt geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en we dagen je

heidscoördinato-

uit om in de spiegel te kijken of je Zien! goed gebruikt.

ren en gedragsspecialisten

We bespreken de laatste ontwikkelingen en denken met je mee
mee hoe jij de mogelijkheden binnen Zien! nog meer zou kunnen

Niveau

benutten. We streven naar een goed onderwijskundig gebruik van

Gevorderde

Zien! dat zo min mogelijk tijd kost.

gebruikers

Doelstellingen van het Zien!-spreekuur:

Deze scholing wordt

•

je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen

op locatie of binnen je

Zien!

regio verzorgd.

•

je weet hoe je nieuwe mogelijkheden binnen Zien! optimaal
kunt benutten

Contactpersoon

Bert van de Waerdt

Meer informatie

Onderwijsadviseur Zien!

en inschrijven?

 g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 17
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Process communication
model (PCM) en Zien!
Zien! geeft je inzicht in het leer- en leefklimaat van je groep

Informatie

én helpt je om passende doelen te kiezen voor je groep op het
Doelgroep

gebied van sociale competenties. Binnen Zien! zijn er heel veel
doelen en handelingssuggesties die je helpen om de leerling te

Leerkrachten,

kunnen ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Daarnaast wordt

mt-leden, ib’ers

verwezen naar een heel aantal methoden en methodieken om
vervolgens aan de slag te gaan.
Het ontdekken van de behoeften van het kind in relatie tot de

Niveau

taal die het kind spreekt om vanuit die informatie je handelen

Startende en ge-

als leerkracht aan te passen kan een zoektocht zijn. PCM biedt

vorderde gebrui-

hierin waardevolle handreikingen om jou, in de praktijk van elke

kers

dag, te ondersteunen. Jouw communicatie met leerlingen doet
ertoe! Wanneer je je communicatie goed afstemt, kun je beter en

Vraag deze

makkelijker werken aan de doelen die je met behulp van Zien!

bijeenkomst aan voor

hebt gekozen.

je eigen ib-netwerk of

Vanuit observaties (bijvoorbeeld met behulp van Zien!) weet je
wat sterke kanten én ontwikkelpunten van een leerling zijn. Met
PCM ervaar je hoe je de leerlingen hierbij kunt motiveren én
ondersteunen om het leren op alle ontwikkelingsgebieden een
positieve impuls te geven.
De kansen als je Zien! en PCM combineert
Ontdek hoe je door het gebruik van PCM je communicatie kunt
afstemmen op de behoeften van íedere leerling in je groep. Je
krijgt inzicht in de zes persoonlijkheidstypen en de bijbehorende
manier van communiceren.
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binnen je regio!

Jouw manier van kijken naar de wereld om je heen, kleurt jouw communicatie met de
ander. Door de inzet van PCM ervaar je op welke manier jij hier invloed op hebt.
Het Process Communication Model zet je in bij optimaliseren van onder andere:
•

positieve groepsvorming en een veilig leer- en leefklimaat

•

reactief aanpakken van pestgedrag

•

diversiteit in je lessen

•

plezier in leren

•

communicatie met ouders zodat er educatief partnerschap ontstaat

Werk je al met Zien! en met PCM en wil je die twee zaken meer met elkaar verbinden?
We laten je graag ervaren hoe dat kan in de diverse fasen van handelingsgericht werken.
Zie voor meer informatie over PCM: https://processcommunication.nl/processcommunication/process-communication-het-onderwijs
Mogelijkheden voor scholing:
•

dagdeel introductie Process Communication Model (PCM) in relatie met Zien!

•

twee of meer dagdelen met je hele team praktisch aan de slag met PCM, waarbij
iedere deelnemer een persoonlijk profiel ontvangt en je ontdekt en ervaart hoe
je nóg beter op de behoeften van íedere leerling in je groep kunt afstemmen. We
verbinden hierbij de observaties van sociale competenties en de doelen die je stelt
aan de hand van Zien!, met een passende begeleiding

•

driedaagse basistraining PCM

De inhoud wordt altijd in overleg met de school vastgesteld.

Contactpersoon

Alice Methorst

Meer informatie

Onderwijsadviseur PCM

en inschrijven?

 a.methorst@parnassys-academie.nl

 0182-76 07 77

www.parnassysacademie.nl
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Digitale adaptieve
leeromgeving
Ken je de Verwerkingssoftware van Gynzy al?
Dit is een digitale adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de
verwerkingssoftware kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen,
waarmee ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij al
bestaande lesmethodes én bij persoonlijke leerroutes.
Je kunt de Verwerkingssoftware van Gynzy op verschillende manieren inzetten.
Leren met jouw lesmethode
Door de structuur van de leerlijnen en opgaven is het mogelijk om de leerdoelen te
rangschikken zoals in de lessen van de verschillende lesmethodes. Hierbij hebben we
bekeken welke doelen in een les worden behandeld en op welke manier dat doel wordt
aangeboden. In deze modus krijgen leerlingen daardoor opgaven aangeboden die
aansluiten bij de lesdoelen en het aanbod van de methode. Naast lessen, worden ook
toetsen binnen Gynzy aangeboden.
Alle lessen uit de methode staan direct voor jou en je leerlingen klaar, je hoeft zelf
hiervoor niets meer in te stellen.
Leren in de Werelden
Via een eenvoudige boomstructuur van drie lagen krijgen jij en je leerlingen inzicht
in de leerlijnen. De hoofdonderwerpen van een vak noemen we “Werelden”. Deze zijn
verdeeld in subonderwerpen die we “Eilanden” noemen. Daaronder zitten de leerdoelen
(Dorpen) uit de Gynzy leerlijnen. Dankzij deze simpele structuur kan iedere leerling
eenvoudig persoonlijke leerroutes volgen.

ParnasSys Academie 2019 - 2020
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Basisscholing Gynzy
verwerkingssoftware
Deze scholing bestaat uit twee aaneengesloten
delen van ongeveer 1,5 uur (totaal dus 3 uur)
Informatie

Leerkrachtdeel:
Jullie eerste ervaringen en verschillende belangrijke aspecten
binnen het werken met de verwerkingssoftware staan centraal.
Dit alles gericht op de vraag: hoe kan ik goed lesgeven met de
verwerkingssoftware van Gynzy?

Doelgroep
Leerkrachten,
mt-leden, ib’ers.
Niveau

Mt/ib/ICT-deel:
Mt-leden, ib’ers en anderen met een beleidsvoerende of
begeleidende rol worden begeleid in de aanscherping en
uitvoering van de onderwijsvisie. Dit biedt input voor het
opstellen of aanvullen van een implementatieplan.

Een aantal weken
ervaring met de
verwerkingssoftware.
Ook mogelijk op

Doelenstellingen scholing:

locatie of binnen je

•

regio!

jullie kunnen de mogelijkheden van de verwerkingssoftware
van Gynzy optimaal benutten

•

jullie hebben jullie kennis verdiept op vooraf aangegeven
onderdelen en jullie vragen zijn beantwoord

•

de beleidsvoerenden en begeleiders weten wat je met
de verwerkingssoftware van Gynzy kunt bereiken in de
schoolontwikkeling

•

jullie hebben genoeg kennis van de mogelijkheden van de
verwerkingssoftware van Gynzy om op een later moment
het implementatieplan te maken en uit te voeren

Contactpersoon

Jan de Waard

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys en Gynzy

en inschrijven?

 j.dewaard@gynzy-academie.nl

 0182 54 03 06
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Verdiepingsscholing Gynzy
verwerkingssoftware
Om deze verdiepingsslag te maken werp je eerst
een blik op het gehanteerde schoolscenario en de
huidige ervaringen hiermee

Informatie
Doelgroep
Leerkrachten

Je bent toe aan verdieping van het werken met de
verwerkingssoftware van Gynzy. Om deze verdiepingsslag te

Niveau

maken werp je eerst een blik op het gehanteerde schoolscenario

Minimaal zes

en de huidige ervaringen hiermee. Tijdens de verdiepingsscholing

maanden ervaring

is er uitgebreid aandacht voor de resultaten die binnen de

met de verwer-

verwerkingssoftware beschikbaar zijn: Hoe analyseer je ze en

kingssoftware van

wat kun je er vervolgens mee doen? Om een verdiepingsslag

Gynzy.

te kunnen maken is het ook belangrijk om te werken aan de
verdere implementatie van de verwerkingssoftware binnen jouw

Ook mogelijk op

onderwijs. De concrete invulling van de verdiepingsscholing

locatie of binnen je

wordt altijd in overleg met jou bepaald. Zo hebben we tijdens

regio!

een verdiepingsscholing altijd aandacht voor onderwerpen die
voor jouw school relevant en interessant zijn. Denk hierbij aan:
•

plannen

•

instructie en differentiatie

•

rapportage en communicatie

Meer
informatie en
inschrijven?
www.gynzyacademie.nl

Doelstellingen scholing:
Naast de inhoud van de verdiepingsscholing, worden ook de
doelen in overleg met jou bepaald. Je kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan het volgende:
•

je weet volgens welk schoolscenario je het komende
schooljaar gaat werken

•

je kunt de data uit de verwerkingssoftware gebruiken voor
een rapport en hierover communiceren

•

je weet hoe je de verwerkingssoftware de komende tijd gaat
inzetten en welke ondersteuning je hierbij kunt benutten

Jan de Waard

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys en Gynzy

en inschrijven?

 j.dewaard@gynzy-academie.nl

www.gynzy-

 0182 54 03 06

academie.nl
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Visietraject digitaal adaptief
en/of gepersonaliseerd leren
Dit traject bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten,

Informatie

afhankelijk van de situatie en behoefte van de school. Tijdens
deze bijeenkomst(en) denken we met elkaar na over jullie visie

Doelgroep

op digitaal adaptief en/of gepersonaliseerd leren en het werken

leerkrachte, ib’er,

met Gynzy.

mt-leden

Het programma wordt in overleg vastgesteld. De bijeenkomsten

Niveau

hebben bij voorkeur een interactief karakter, waarbij gewerkt

startende en

kan worden met verschillende werkvormen. Iedereen is

gevorderde

betrokken en reflecteert.

gebruikers

We adviseren om dit traject in te gaan voordat wordt gestart met
het werken met de verwerkingssoftware van Gynzy, maar het kan

Ook mogelijk op

ook altijd later tijdens de implementatie.

locatie of binnen je
regio!

Doelstellingen scholing:
Aan het eind van deze bijeenkomst(en):
•

is bekend welke visie op digitaal adaptief leren ieder teamlid
individueel heeft

•

is een eerste stap/vervolgstap gezet in het formuleren van
een gezamenlijke visie op digitaal adaptief leren

•

is bepaald welke middelen en competenties er al zijn en

Meer
informatie en
inschrijven?
www.gynzyacademie.nl

welke er nog ontwikkeld dienen te worden
•

zijn alle betrokkenen zich bewust van de impact van de
verandering en is iedereen gemotiveerd om aan de slag te
gaan

•

is vastgesteld op welke manier Gynzy bij kan dragen aan de
geformuleerde idealen en doelen

•

is afgesproken hoe het implementatieplan opgesteld zal
worden en door wie

•

in de basisscholing en de verdiepingsscholing wordt
teruggepakt op het visietraject om hierop voort te bouwen
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Jan de Waard

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys en Gynzy

en inschrijven?

 j.dewaard@gynzy-academie.nl

www.gynzy-

 0182 54 03 06

academie.nl
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Gynzy digibordscholing
basis
In deze scholing maak je kennis met alle mogelijke opties van de

Informatie

digibordsoftware van Gynzy. Alle onderdelen van deze software
komen aan bod tijdens deze scholing: zowel het gereedschap
als de mini’s, extra’s, tools en lessuggesties. Ook de trainers en

Doelgroep
Leerkrachten

tools, die je voor je leerlingen klaar kunt zetten, worden in deze
scholing behandeld. Tijdens de scholing maak je een start met

Niveau

het creëren van een eigen les. De inhouden van deze scholing

Startende

worden naar wens aangepast aan de bouw waarin jij lesgeeft.

gebruikers.

Doelstellingen scholing:

Ook mogelijk op

•

je weet hoe de gereedschappen, mini’s, extra’s, tools en

locatie of binnen je

lessuggesties werken

regio!

•

je kunt trainers en tools klaarzetten voor jouw leerlingen

•

je kunt de digibordsoftware van Gynzy gebruiken bij het
geven van een les

•

je kunt met de digibordsoftware zelf een les creëren

Contactpersoon

Jan de Waard

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys en Gynzy

en inschrijven?

 j.dewaard@gynzy-academie.nl

 0182 54 03 06

www.gynzyacademie.nl

ParnasSys Academie 2019 - 2020

| 49

Anders lesgeven

Gynzy digibordscholing
verdieping
In deze scholing verkennen we met elkaar de functionele

Informatie

inzet van de digibordsoftware van Gynzy. De functie die de
digibordsoftware kan vervullen, kan bijvoorbeeld per les maar
ook per fase van de les verschillen. We leggen hierbij ook de

Doelgroep
Leerkrachten

link naar instructieprincipes en (didactische) tools die je in kunt
zetten. In de scholing, die praktisch en interactief van opzet is,
maak je een planmatige start met het opbouwen van lessen.

Niveau
Gevorderde
gebruikers

Doelstellingen scholing:
•

je verkent de functies die de digibordsoftware kan vervullen

Ook mogelijk op

•

je verkrijgt inzicht in instructieprincipes en didactische tools

locatie of binnen je

•

je versterkt jouw didactische inzet van de digibordsoftware

regio!

Contactpersoon

Jan de Waard

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys en Gynzy

en inschrijven?

 j.dewaard@gynzy-academie.nl

 0182 54 03 06
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Voor stichtingen/besturen
Vaak werken er binnen één stichting meerdere scholen

Informatie

met Gynzy. In dat geval kunnen we ook scholingen voor de
stichting aanbieden. Bepaalde scholingen gericht op de

Doelgroep

verwerkingssoftware worden alleen voor scholen aangeboden.

Stichtingen/

We doen dit op schoolniveau omdat het bij de implementatie van

besturen

de verwerkingssoftware van Gynzy essentieel is om aan te sluiten
bij de specifieke situatie en cultuur van de school.

Ook mogelijk op
locatie of binnen je

Werkt jouw stichting met de verwerkingssoftware van Gynzy? Of

regio!

gaat jouw stichting hier binnenkort mee aan de slag? Neem dan
contact op om een aanbod op maat door te spreken.

Contactpersoon

Jan de Waard

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys en Gynzy

en inschrijven?

 j.dewaard@gynzy-academie.nl

 0182 54 03 06

www.gynzyacademie.nl
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Opbrengstgericht
werken en ParnasSys
ParnasSys helpt je bij het zicht houden op de resultaten van de

Informatie

leerling, de groep en de school. Maar welke overzichten kun je
hiervoor het beste gebruiken en hoe vertaal je ze naar de klas?

Doelgroep
Intern begeleiders

Tijdens deze scholing krijg je hier antwoord op.

en mt-leden
Doelstellingen scholing:
•
•

je maakt kennis met de verschillende analysemogelijkheden

Niveau

in ParnasSys

Gevorderde

je leert hoe je toetsgegevens correct invoert, zodat je

gebruikers

trendanalyses betrouwbaar zijn
•
•
•
•

je leert wat de relatie is tussen functioneringsniveau,

OGW verdieping

referentieniveaus en vaardigheidsscores

dagdelen

je leert streefdoelen stellen en vertalen naar het handelen

24 september 2019

van de leerkracht voor de klas

van 09:00-12:00 uur

je leert welke overzichten op leerling-, groeps- en

24 september 2019

schoolniveau uit ParnasSys relevant zijn voor ogw

van 13:00-16:00 uur

je krijgt handvatten hoe je dit binnen je school vorm kunt

12 februari 2020 van

geven

09:00-12:00 uur
12 februari 2020 van
13:00-16:00 uur
(Gouda)

Contactpersoon

Bert van der Mel

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys

en inschrijven?

 g.vandermel@parnassys-academie.nl

 0182 76 04 08

www.parnassysacademie.nl
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Expertscholing
opbrengstgericht en
handelingsgericht werken in
het zml-onderwijs
Werken aan een professionele schoolcultuur
Werken met opbrengsten in het zml-onderwijs, hoe doe je dat

Informatie
Doelgroep

op een goede manier? Tijdens deze expertscholing gaan we

mt-leden en intern

daarmee aan de slag!

begeleiders

Doelstellingen scholing:
•

Niveau

je weet hoe je een schoolcultuur kunt vormgeven waarin

Gevorderde

leerkrachten worden geïnspireerd om opbrengstgericht te

gebruikers

gaan/blijven werken
•

je maakt voor minimaal één vak/leergebied analyses op

•

Datum terug-

leerling-, groeps- en schoolniveau wat betreft opbrengsten,

komdag

volgens met elkaar vastgestelde uitgangspunten

19 september 2019

je vergelijkt de resultaten van jouw school met die van

(Gouda)

de deelnemers van andere scholen en je weet wat de
resultaten zeggen over de doelgroep, het onderwijsconcept,
leerkrachtvaardigheden en curriculum
•

Tijd
9.00-16.00 uur

je weet hoe het thema opbrengsten in de gesprekkencyclus

•

geïntegreerd kan worden en je formuleert een advies voor

Ook mogelijk op locatie

jouw school

of binnen je regio!

je oriënteert je op hoe leerlingen, leerkrachten en andere
personeelsleden betrokken kunnen worden bij dit thema

•

je leert welke vaardigheden van de verschillende teamleden
worden gevraagd
Contactpersoon

54

|

Bertine Haverhals

Meer informatie

Onderwijsadviseur Zien! en Leerlijnen

en inschrijven?

 b.haverhals@parnassys-academie.nl

 0182 54 03 84

www.parnassysacademie.nl
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Expertscholing
opbrengstgericht en
handelingsgericht
werken op het s(b)o
Inzicht in de groei van leerlingen

Informatie

Wanneer op jouw s(b)o-school veel adaptief wordt getoetst, zijn

Doelgroep

er in ParnasSys overzichten die je inzicht geven in het niveau en

mt-leden en intern

de groei van leerlingen. Dus ook als je leerlingen een andere

begeleiders

toets maken dan die hoort bij hun leerjaar, kun je op leerling-,
groeps- en schoolniveau goed in kaart brengen of je tevreden
kunt zijn! In deze expertscholing gaan we uitgebreid hier op in.

Niveau
Gevorderde
gebruikers

Doelstellingen scholing:
•

•

je weet hoe je een schoolcultuur kunt vormgeven waarin

Deze scholing wordt

leerkrachten worden geïnspireerd om opbrengstgericht te

op locatie of binnen je

gaan/blijven werken

regio verzorgd.

je maakt voor minimaal één vak/leergebied analyses op
leerling-, groeps- en schoolniveau wat betreft opbrengsten

•

•

volgens met elkaar vastgestelde uitgangspunten

Meer

je vergelijkt de resultaten van jouw school met die van de

informatie en

deelnemers van andere scholen en we wat de resultaten

inschrijven?

zeggen over de doelgroep, het onderwijsconcept,

www.

leerkrachtvaardigheden en curriculum

parnassys-

je weet hoe het thema opbrengsten in de gesprekkencyclus

academie.nl

geïntegreerd kan worden en formuleert een advies voor
jouw school
•

je oriënteert je op hoe leerlingen, leerkrachten en andere
personeelsleden betrokken kunnen worden bij dit thema

•

je leert welke vaardigheden van de verschillende teamleden
worden gevraagd
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Basisscholing
overzichten en
ParnasSys|Ultimview
Benut de mogelijkheden van ParnasSys|Ultimview
op school en/of bovenschools

Informatie

Dagelijks voeren jij of jouw collega’s gegevens in ParnasSys

Adminstratief

in. Hiermee is ParnasSys een belangrijke bron van informatie

medewerkers,

voor jouw school. Je wilt deze informatie optimaal benutten, en

schoolleiders,

antwoord krijgen op vragen zoals: Hoeveel leerlingen zitten er

bestuurders, be-

op dit moment op onze school? Hoeveel leerlingen verwachten

leidsmedewerkers

Doelgroep

we nog? Komen we in aanmerking voor groeibekostiging? Om
deze vragen te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat je de

Niveau

ingevoerde gegevens in diverse samenstellingen uit ParnasSys

Startende en

kunt halen. Maar hoe exporteer je de gewenste data nu snel en

gevorderde

overzichtelijk?

gebruikers

Tijdens deze scholing leer je diverse manieren kennen

Deze scholing wordt

om overzichten op te vragen binnen ParnasSys en

op locatie of binnen je

ParnasSys|Ultimview. Ook leer je zelfstandig basishandelingen

regio verzorgd.

uitvoeren met betrekking tot het opvragen van data uit ParnasSys
en ParnasSys|Ultimview.
Doelstellingen scholing:
•

je leert diverse manieren kennen om overzichten op te
vragen binnen ParnasSys|Ultimview

•

je leert zelfstandig basishandelingen uit te voeren
met betrekking tot het opvragen van data uit
ParnasSys|Ultimview

Contactpersoon

Anton de Jong

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys|schoolkwaliteit

en inschrijven?

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl
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Anders sturen

Verdiepingsscholing
ParnasSys|Ultimview
Datagestuurd handelen op school- en
bestuursniveau

Informatie

Houd realtime toezicht op de onderwijskwaliteit van jouw school

Schoolleiders,

of scholen binnen het bestuur. Je leert hoe je Ultimview (nog)

bestuurders, be-

beter in kunt zetten binnen je scholen. Je maakt een analyse en

leidsmedewerkers

Doelgroep

gaat aan de slag met het opstellen van een jaarplan.
Niveau
Doelstellingen scholing:

Gevorderde

•

gebruikers

je leert om met behulp van aangereikte instrumenten de
juiste vragen te stellen

•

•

je bevordert de onderzoekende houding rondom het

Ook mogelijk op

omgaan met data (opbrengsten en administratiegegevens)

locatie of binnen je

van jouw school of scholen

regio!

je kunt de zichtbare data betekenis geven en daarmee de
volgende stap zetten in het sturen van de onderwijskwaliteit

•

je bent in staat om de verbinding te maken tussen
leerlingpopulatiegegevens, (eind)opbrengsten en
verwijzingspercentages

•

je stelt na het interpreteren van de kerngetallen een plan
van aanpak op, waarin je verwoordt hoe het werken met
Ultimview verbonden kan worden aan de taken binnen jouw
school

Contactpersoon

Anton de Jong

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys|schoolkwaliteit

en inschrijven?

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

 0182 76 05 08
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Anders sturen

Basisscholing
ParnasSys|WMK
Werken aan schoolkwaliteit

Informatie
Doelgroep

Tijdens deze basisscholing leer je hoe ParnasSys|WMK
de samenhang biedt tussen schoolontwikkeling en

Schoolleiders,

personeelsontwikkeling. Het instrument helpt je om zicht te

bestuurders en

krijgen op de vraag of je de goede dingen goed doet!

beleidsmedewerkers

Doelstellingen scholing:
•

je verkent het systeem ParnasSys|WMK aan de hand van

Niveau

de verschillende onderdelen (vragenlijsten, planning,

Startende

persoonlijke ontwikkeling)

gebruikers

•

je leert het concept achter ParnasSys|WMK begrijpen

•

je kunt diverse vragenlijsten betekenisvol inzetten en

Deze scholing wordt

interpreteren

op locatie of binnen je

je bent in staat om vragenlijsten aan te passen naar jouw

regio verzorgd.

•

specifieke schoolsituatie
•

je ontwerpt een meerjarenplanning voor het werken in een
kwaliteitscyclus

•

je ontwikkelt een eigen quickscan

Contactpersoon

Anton de Jong

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys|schoolkwaliteit

en inschrijven?

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

 0182 76 05 08
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Anders sturen

Verdiepingsscholing
ParnasSys|WMK
Verbinden aan de professionele (kwaliteits)cultuur

Informatie
Doelgroep

Tijdens deze scholing werk je aan het versterken van
de kwaliteitscultuur op school en het invullen van een

Schoolleiders,

kwaliteitszorgcyclus op schoolniveau. Het maken van keuzes

bestuurders en

staat daarin centraal: op welke manier laat je ParnasSys|WMK

beleidsmedewer-

aansluiten bij je schoolontwikkeling?

kers
Niveau

Doelstellingen scholing:
•
•

je verbindt de inhouden met de professionele (kwaliteits-)

Gevorderde

cultuur

gebruikers

je maakt een verdiepende analyse op basis van
de verschillende kwaliteitsdomeinen (hgw, ogw,

•

Data

tevredenheidspeilingen, sociale veiligheid, e.d.).

14 januari 2020

je zet jouw analyse naast de zelfevaluatie op basis van de

(Gouda)

Basiskwaliteit uit het Onderzoekskader 2017

23 januari 2020
(Deventer)
Tijd
9.00-16.00 uur
Ook mogelijk op
locatie of binnen je
regio!

Contactpersoon

Anton de Jong

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys|schoolkwaliteit

en inschrijven?

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

 0182 76 05 08

www.parnassysacademie.nl
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Anders sturen

Werken aan
schoolkwaliteit met
ParnasSys|mijnschoolteam
Tijdens deze scholing leer je inzicht te krijgen in de ontwikkeling

Informatie

van de leraar en het team als geheel via de teamfoto. Wij leren
je de resultaten in de dashboards te lezen en te interpreteren.

Doelgroep

Je leert adequate initiatieven nemen om de ontwikkeling

Schoolleiders,

van de leraar te sturen. Dat doen we door de leraar aan zet

bestuurders, be-

te laten zijn. Tevens leren we je de beschikbare instrumenten

leidsmedewerkers

binnen ParnasSys|Mijnschoolteam op maat te maken voor je
schoolspecifieke situatie.

Niveau
Startende en
gevorderde
gebruikers
Deze scholing wordt
op locatie of binnen je
regio verzorgd.

Contactpersoon

Anton de Jong

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys|schoolkwaliteit

en inschrijven?

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

 0182 76 05 08
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Anders sturen

Werken aan
schoolkwaliteit met
ParnasSys|mijnschoolplan
Verbinden aan de professionele (kwaliteits)cultuur

Informatie
Doelgroep

Tijdens deze scholing leer je het volledige schoolplan,
inclusief jaarplannen voor de hele schoolplancyclus samen

Schoolleiders,

te stellen, te schrijven en te beheren. Met speerpunten die je

bestuurders en

met ParnasSys|WMK verzamelt en je eigen evaluatie op basis

beleidsmedewer-

van de basiskwaliteit uit het Onderzoekskader 2017 kom je

kers

tot een bewerkbare tekst voor het schoolplan. Je leert om
planmatig en dynamisch sturing te geven aan je keuzes voor

Niveau

schoolontwikkeling. De grote doelen (of streefbeelden) in

Startende en

MijnSchoolplan worden concreet gemaakt in meer operationele

gevorderde

doelen en acties. Dit noemen we binnen MijnSchoolplan

gebruikers

‘aandachtspunten’. Deze aandachtspunten verdeel je handig en
overzichtelijk over de komende vier schoolplanjaren en vullen

Deze scholing wordt

zo dus vanzelf de jaarplannen. Aan ieder aandachtspunt kunnen

op locatie of binnen je

eigenaren gekoppeld worden (leraren, intern begeleiders,

regio verzorgd.

schoolleiders etc.) om de verantwoordelijkheid voor dat
specifieke doel bij een specifiek teamlid te leggen. Dit maakt het
streefdoel werkbaar en beter onder controle te houden.
Het schoolplan en bijbehorende jaarplannen hebben zo een
verbinding met het sturen op de schoolkwaliteit (door het
bevragen van stakeholders en het analyseren van de uitkomsten).

Contactpersoon

Anton de Jong

Meer informatie

Onderwijsadviseur ParnasSys|schoolkwaliteit

en inschrijven?

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

 0182 76 05 08
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Contact
Heb je vragen?
Stel ze gerust!

Alice Methorst
Onderwijsadviseur PCM
 a.methorst@parnassys-academie.nl
 0182 76 07 77

Martine Blonk
Leerlijn hoogbegaafdheid
 m.blonk@parnassys-academie.nl
 06 129 702 08

Hetty Berkhout
Leer- en ontwikkelingslijn 0-7 jaar
Konnect
 h.berkhout@parnassys-academie.nl
 06 267 649 44

Leon van Dalen
Implementatie ParnasSys

Bertine Haverhals
 l.g.vandalen@parnassys-academie.nl

ParnasSys

 0182 76 03 49

Leerlijnen
Zml en s(b)o
 b.haverhals@parnassys-academie.nl
 0182 54 03 84
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Anton de Jong
ParnasSys|schoolkwaliteit
ParnasSys|Mijnschoolplan
ParnasSys|Mijnschoolteam
ParnasSys|Onsbeleidsplan
ParnasSys|Ultimview
ParnasSys|WMK
 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl
 0182 76 05 08

Bert van der Mel
APK
Actualiteitscheck
Post-hbo-opleiding voor intern
begeleiders
Goed onderwijs zichtbaar maken
Opbrengstgericht werken
Toetsresultaten betekenisvol maken
 g.vandermel@parnassys-academie.nl
 0182 76 04 17

Herbert Schaap

Bert van de Waerdt

Administratie

Zien!

Ontwikkelingsperspectief
 h.schaap@parnasssys-academie.nl

 g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl

 06 24 70 21 73

 0182 76 04 1

Jan de Waard
Gynzy
AVG en omgaan met privacygevoelige
informatie
Methodetoetsen en digitaal rapport
 j.dewaard@parnassys-academie.nl
 0182 54 03 06

Mirelle de Lange
Oudercommunicatie
Ouderportaal
Parro
 n.deLange@parnassys-academie.nl
 06 52 58 12 05
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