
  
 

 

 
 
 
 
 

 

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys 
 
Advies: werk in Google Chrome of Firefox. 

Aan de slag met een groep 
‘mijn ParnasSys’ > selecteer de groep > knop ‘groepskaart’  

 
Wat wilt u doen?  Route in ParnasSys 

Alle leerlingen in een groep koppelen 
aan een (extra) leerlijnenpakket 

Lees in bijlage 1 hoe je dit op een snelle 
manier kunt doen. 

De vorderingen van de groep en van de 

individuele leerlingen bekijken in 
percentages 

(aantal behaalde doelen vanaf het begin 
van de leerlijn ten opzichte van het 

aantal doelen dat behaald had moeten 
zijn, gezien leerroute en DL).   

…   > klik in het filter ‘leerlijnen’ het 

leergebied aan waarvan je de percentages 
wilt zien.  

 

De vorderingen van de groep bekijken 

op doelniveau 

… > tabblad Begeleiding > Leerlijnen > Als 

er meerdere leerlijnenpakketten worden 
gebruikt op je school: klik in het filter 

‘leerlijnenpakket’ welk leerlijnenpakket je 

wilt gebruiken > vink aan welke 
leergebieden je wilt opvragen > vink de 

leergebieden aan die je wilt opvragen > 
knop ‘leergebieden plannen’ 

Doelen afvinken 

 
(op het planscherm, waar je alle doelen 

van de geselecteerde leerlijnen én alle 
leerlingen van de groep ziet)  

… > tabblad Begeleiding > Leerlijnen > Als 

er meerdere leerlijnenpakketten worden 
gebruikt op je school: klik in het filter 

‘leerlijnenpakket’ welk leerlijnenpakket je 
wilt gebruiken > vink aan welke 

leergebieden je wilt opvragen > knop 
‘leergebieden plannen’ > klik op knop 

‘doelen afvinken’ 

N.B. wanneer je niet alle doelen ziet, kun je 
het DL-bereik aanpassen. Bijvoorbeeld door 

-19 tot 10 in te stellen.  
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Een plan maken 
(door een sublesgroep te maken) 

… > tabblad Begeleiding > Leerlijnen > klik 
in het filter ‘leerlijnenpakket’ welk 

leerlijnenpakket je wilt gebruiken > vink 
aan welke leergebieden je wilt opvragen >  

knop ‘leergebieden plannen’ > onderaan 

knop ‘sublesgroep samenstellen (stap 1)’ > 
vink leerlingen en doelen aan > knop 

‘sublesgroep samenstellen (stap 2)’ > geef 
sublesgroep een naam + pas eventueel 

start- en einddatum aan > klik op ‘opslaan 
en naar planscherm’ om terug naar het 

planscherm te gaan; ‘opslaan en naar 
sublesgroep’ om naar de sublesgroep te 

gaan, zodat je de aanpak kunt beschrijven. 

Bekijken in welke sublesgroepen 
leerlingen van deze groep zitten  

… > tabblad Leerlingen > 
sublesgroepenoverzicht 

 

Aan de slag met een sublesgroep  
Tabblad Groep >  klik op een sublesgroep (je bent dan op het tabblad ‘overzicht’) > … 

 

Wat wilt u doen?  Route in ParnasSys 

Inhoud plan sublesgroep bekijken … > tabblad Begeleiding > Leerdoelen > 
wijzigingspotlood achter aanpak 

(Alsnog) aanpak beschrijven, of 
aanpassen/aanvullen 
 
Kwalitatieve evaluatie beschrijven 
(na het afvinken; advies is om het in ieder 
geval over de niet behaalde doelen te doen) 

… > tabblad Begeleiding > Leerdoelen > 
wijzigingspotlood achter aanpak 

Bronnen bekijken of toevoegen … > wijzigingspotlood achter Leerdoelen > 
bronnen bewerken (> bron toevoegen) 

Afvinken (en eventueel scoren/niet behaald 
aangeven) 

… > tabblad Begeleiding > Leerdoelen > doelen 
afvinken 

Sublesgroep deactiveren of verwijderen 
 
Door een sublesgroep op niet actief te zetten, 
verdwijnt deze van het overzicht op het 
tabblad ‘Groep’. De gegevens van de 
leerlingen blijven bewaard, zodat je later altijd 
kunt terugkijken 

… > wijzigingspotlood achter Groepsgegevens > 
status wijzigen in ‘Niet actief’ of klik op knop 
‘verwijderen’ 
 
N.B. een sublesgroep kan alleen worden 
verwijderd als er geen doelen en geen leerlingen 
meer in de groep zitten.  

Leerling verwijderen uit sublesgroep … > wijzigingspotlood achter Leerlingen > knop 
‘verwijderen’ achter leerling 

Leerling toevoegen aan sublesgroep … > wijzigingspotlood achter Leerlingen > leerling 
toevoegen  
(aansluitend aangeven welke doelen van dit plan 
voor deze leerling(en) gelden: tabblad Overzicht > 
wijzigingspotlood achter ‘leerdoelen’ > 
leerdoelkoppeling wijzigen) 

Leerdoelen toevoegen aan sublesgroep … > wijzigingspotlood achter Leerdoelen > 
leerdoelen toevoegen 
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De leerdoelkoppeling wijzigen 
(aanpassen welke doelen voor welke 
leerlingen uit de sublesgroep gelden) 

… > wijzigingspotlood achter Leerdoelen > 
leerdoelkoppeling wijzigen 

Leerling(en) verplaatsen naar andere 
sublesgroep 

… > wijzigingspotlood achter Leerlingen > 
leerlingen verplaatsen 
Standaard komt de leerling het hele cursusjaar in 
de  nieuwe sublesgroep. Je kunt dit als volgt 
wijzigen: 
Wijzigingspotlood achter Leerlingen > 
wijzigingspotlood achter betreffende leerling > 
start- en/of einddatum aanpassen. 

De sublesgroep kopiëren 
 
Dit kun je doen wanneer je in de komende 
periode met (bijna) dezelfde leerlingen in de 
sublesgroep wilt werken, eventueel met 
(gedeeltelijk) nieuwe doelen 

… > knop ‘sublesgroep kopiëren’ > naam, start- en 
einddatum invullen, vink leerlingen aan > 
volgende > vink evt. leerdoelen aan van huidige 
sublesgroep die je mee wilt nemen > volgende > 
vink leergebieden aan > volgende > vink 
leerdoelen aan die ingepland moeten worden > 
volgende > opslaan en naar sublesgroep.  
N.B. Deze optie werkt alleen goed in Google 
Chrome.  

 

Aan de slag met een leerling   
tabblad Leerling > klik op een leerling > Begeleiding > Leerlijnen > … 

 

Wat wilt u doen?  Route in ParnasSys 

Instellen dat extra doelen wel/niet gepland en 
geëvalueerd moeten kunnen worden 

… > wijzigingspotlood achter het leerlijnenpakket 
- Voor alle leergebieden: Kies ‘ja’ achter 
‘alle extra doelen instellen op’ 
- Voor één leergebied: kies ‘ja’ achter het 
betreffende leergebied 

Beginsituatie aangeven Zie bijlage 2 

 

Overzichten opvragen (om te printen, te mailen of op te slaan) 
tabblad Overzichten > tabblad Leerlingvolgsysteem > Leerlijnen > … 

 

Wat wilt u doen?  Route in ParnasSys 

Overzicht leerlijnenprofiel leerling opvragen Voor één of enkele leerlingen: 
… > klik op rode knop ‘pdf’ voor ‘leerlijnenprofiel 
leerling > vink de leerling(en) aan > klik onderaan 
op ‘volgende’ > vink de leergebieden aan > pas 
eventueel het start- en eindDL aan > klik 
onderaan op ‘overzicht ophalen’.  
 
Voor alle leerlingen van een groep:  
… > klik op rode knop ‘pdf’ voor ‘leerlijnenprofiel 
leerling > klik in het filter ‘groep’ op de naam van 
de groep > zet een vinkje in het vakje voor 
‘nummer’, zodat alle leerlingen worden 
geselecteerd > klik onderaan op ‘volgende’ > vink 
de leergebieden aan> pas eventueel het start- en 
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eindDL aan > klik onderaan op ‘overzicht 
ophalen’.   

  Overzicht ‘werkplannen groep’ opvragen Wanneer je alle werkplannen wilt van dit 
schooljaar van je groep: 
… > klik op rode knop ‘pdf’ voor ‘werkplannen 
groep’ > typ in het filter ‘naam’ de naam van de 
groep > klik op ‘zoeken’ >  zet een vinkje in het 
vakje voor ‘groep’, zodat alle sublesgroepen 
worden geselecteerd > kies eventueel ‘nee’ als je 
geen bronnen wilt opvragen > klik onderaan op 
‘overzicht ophalen’.  
N.B. Bij deze werkwijze wordt er vanuit gegaan 
dat in de namen van de sublesgroepen de naam 
van de groep is verwerkt. 

Overzicht leerlijnenprofiel groep opvragen … > klik op rode knop ‘pdf’ voor ‘leerlijnenprofiel 
groep’ > klik in het filter ‘type’ op ‘groep’ > zet 
een vinkje voor de groepen waar je het overzicht 
van wilt opvragen > klik onderaan op ‘volgende’ > 
vink  de leergebieden aan > Pas eventueel het 
start- en eindDL aan > klik onderaan op ‘overzicht 
ophalen’. 

Een overzicht openen dat je de afgelopen 
week hebt opgevraagd 

tabblad Overzichten > tabblad taken > klik op de 
paarse regel van het betreffende overzicht. 

Zoeken in een overzicht Open het overzicht in pdf > druk tegelijk Ctrl en F 
in > vul in het zoekvenster in waar je naar zoekt 
(bijvoorbeeld (een stukje van) de naam van een 
leerling of van een leerlijn) > als er meerdere 
zoekresultaten zijn en je wilt niet de eerste 
hebben: klik op ‘volgende’ of het pijltje 

Een overzicht opslaan / afdrukken In Google Chrome: 
Beweeg met je muis rechtsonder over het 
scherm. Je krijgt dan een zwarte balk te zien > klik 
op de diskette / printer 

 

Soort overzicht 

 

      

Voorbeeld 

In het overzicht leerlijnenpakket zie je alle 
doelen met planning van de leergebieden die je 
selecteert.  
 
(N.B. alleen op te vragen voor gebruikers van 
ParnasSys met de rol ‘ib’er’ of 
‘applicatiebeheerder’) 
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In het overzicht leerlijnenprofiel leerling zie 
je in één overzicht hoe ver de leerling is 
gevorderd ten opzichte van de 
schoolstandaard.  
Dit profiel kan aan de ouders meegegeven 
worden, als onderdeel van het 
(geëvalueerde) ontwikkelingsperspectief. 
 

 
 

In leerlijnenprofiel groep zie je hoever de 
leerlingen van een groep zijn ten opzichte 
van de schoolstandaard.  
Soms krijg je in het overzicht niet alles van 
één leerlijn op één pagina (de tabel is breder 
dan de pagina geworden). je kunt dit 
verhelpen door het DL bereik kleiner te 
maken bij het opvragen van het overzicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op werkplan groep zie je een overzicht van 
de gekozen doelen en de leerlingen. 
 
Kies bij variant voor ‘per groep’ om niet alle 
leerlingnamen te zien (je ziet dan ook geen 
gekleurde vakjes). 
 

 
 

 

Bijlage 1. Je wilt voor een leerling: 
1. Een leerlijnenpakket koppelen 
2. Een leerroute instellen 

 

Tabblad ‘Groep’ > klik op de groep > klik op de eerste leerling > Begeleiding > Leerlijnen 
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Onderaan kun je klikken op ‘nieuw leerlijnenpakket koppelen’ > klik op het leerlijnenpakket > vink 
alle leergebieden aan > Kies de leerroute achter ‘alle leergebieden instellen op’ (eventuele 
uitzonderingen kun je aangeven door vervolgens de leerroute achter het betreffende leergebied te 
kiezen) > Klik vervolgens op ‘opslaan’. 
Wil je op deze manier bij alle leerlingen van een groep een leerlijnenpakket koppelen en een 
leerroute instellen? 
Klik dan na het opslaan rechts bovenaan op het pijltje naar rechts.  

 
Je zit dan meteen op het juiste scherm bij de volgende leerling (klik op ‘nieuw leerlijnenpakket 
toevoegen’ enz.). 

Bijlage 2. Beginsituatie instellen  
Via de individuele leerling afvinken per beheersingsniveau 

Tabblad Groep > klik op de groep > klik op de eerste leerling > tabblad Begeleiding > Leerlijnen > 
klik op de knop onder Scoren > klik onderaan op ‘Beheersingsniveaus afvinken’ 

 
Je komt in onderstaand scherm. Hier kun je per leergebied afvinken.  
Wanneer je per leerlijn wilt afvinken, klik je op het pijltje voor het leergebied.  
Alle leerdoelen die horen bij die beheersingsniveaus zullen afgevinkt zijn. 

 
Wil je op deze manier bij alle leerlingen van een groep de beginsituatie afvinken? 
klik dan op ‘opslaan’ > ‘annuleren’ > klik rechts bovenaan op het pijltje naar rechts.  

 
Je zit dan meteen op het juiste scherm bij de volgende leerling (klik op ‘beheersingsniveau afvinken’ 
enz.). 


