
 

RONDE WORKSHOP   OMSCHRIJVING  DOELGROEP 

1 
13.30 
15.00 

1 Verdieping: 
administreren in 
ParnasSys  

Deze verdiepingsscholing helpt 
je efficiënter werken met 
ParnasSys.  
 
 

Administratief 
medewerkers en 
geïnteresseerden  
 

 2 Opbrengstgericht 
werken in ParnasSys  

ParnasSys helpt je bij het zicht 
houden op de resultaten van de 
leerling, de groep en de school. 
Maar welke overzichten kun je 
hiervoor het beste gebruiken en 
hoe vertaal je ze naar de klas? 
 
 

Geïnteresseerden  

 3 Toetsresultaten 
betekenisvol maken  

Het invoeren van toetsresultaten 
is nóg makkelijker geworden, 
door de updates van ParnasSys. 
Nieuwe weergave-mogelijkheden 
en overzichtelijke schermen. 
 
 

Geïnteresseerden  

 4 Plannen in 
ParnasSys  

Deze training helpt je plannen 
maken in ParnasSys.  
 
 

Geïnteresseerden  

 5 ZIEN! basis Hoe haal ik relevante informatie 
uit mijn ingevulde lijsten en hoe 
ga ik het gesprek hierover aan 
met de leerkracht/leerling? 
 
 

Beginnen 
gebruikers en 
geïnteresseerden.  

 6 Leerlijnen basis  (met 
onder andere aandacht 
voor HB) 

Je registreert in de module 
Leerlijnen de ontwikkeling van je 
leerlingen.  
 
 

Geïnteresseerden.  

 7 ZIEN! product  Je maakt kennis met het product 
ZIEN! in ParnasSys.   
 
 

Geïnteresseerden 

 8 Leerlijnen 4-7 
product 

Je maakt kennis met het product 
Leerlijnen 4-7 in ParnasSys. 
 
 
 
 
 

Geïnteresseerden  



RONDE WORKSHOP   OMSCHRIJVING  DOELGROEP 

2 
15.30 
17.00 

1 Opbrengstgericht 
werken voor SBO en 
SO 

Wanneer er adaptief wordt 
getoetst, zijn er in ParnasSys 
overzichten die je inzicht geven 
in het niveau en de groei van 
leerlingen. Je kunt op leerling-, 
groeps- en schoolniveau goed in 
kaart brengen of je tevreden kunt 
zijn! 
 
 

S(B)O-
medewerkers en 
geïnteresseerden.  

 2 Opbrengstgericht 
werken in ParnasSys  

ParnasSys helpt je bij het zicht 
houden op de resultaten van de 
leerling, de groep en de school. 
Maar welke overzichten kun je 
hiervoor het beste gebruiken en 
hoe vertaal je ze naar de klas? 
 
 

Geïnteresseerden  

 3 Toetsresultaten 
betekenisvol maken  

Het invoeren van toetsresultaten 
is nóg makkelijker geworden, 
door de updates van ParnasSys. 
Nieuwe weergave-mogelijkheden 
en overzichtelijke schermen. 
 
 

Geïnteresseerden.  

 4 Plannen in 
ParnasSys  

Deze training helpt je plannen 
maken in ParnasSys. 
 
 

Geïnteresseerden.  

 5 ZIEN! verdieping  ZIEN! is een krachtig middel om 
pedagogisch handelen van 
leerkrachten te versterken met 
als resultaat een sociaal en 
pedagogisch veilige school. 
 
 

Ervaren 
gebruikers en 
geïnteresseerden  

 6 Leerlijnen basis (met 
onder andere aandacht 
voor HB) 

Je registreert in de module 
Leerlijnen de ontwikkeling van je 
leerlingen. 
 
 

Geïnteresseerden.  

 7 Leerlijnen 3-8 
product  

Je maakt kennis met het product 
Leerlijnen gr 3-8 in ParnasSys. 
 
 

Geïnteresseerden. 

 8 Schoolkwaliteit en 
WMK  

Je maakt kennis met het product 
Schoolkwaliteit en WMK in 
ParnasSys.  
 
 

Geïnteresseerden. 

 


