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Nieuw in PRO 2.4 
In 2018 is hard gewerkt aan de verdere ont-

wikkelingen van de webapplicatie  

Passende Routes Online®. Het werd mogelijk 

om de leerkracht voorstellen te laten doen en 

de interne begeleider kan deze goedkeuren. 

De wijzigingen zijn in het groepsoverzicht aan-

gegeven met pijltjes. Zo zie je meteen of voor 

een leerling in die periode een andere route 

of doelniveau is ingesteld. In de bestaande 

overzichten worden de aanpassingen nu ook 

aangegeven (+ en -). In het leerlingenover-

zicht per gebied kun je terugkijken welke keu-

zes er in de loop der tijd zijn gemaakt, met 

daarbij de korte toelichting van leerkracht en 

IB. Er zijn verder wat kleine aanpassingen ge-

daan om de webapplicatie beter weer te ge-

ven op een tablet. 
 

Export bewerkbaar document  
Een van de nieuwste ontwikkelingen is de ex-

port van je groep naar een bewerkbaar docu-

ment per gebied. Deze nieuwe export geeft 

per gebied een bewerkbaar document waar 

de namen van alle leerlingen al zijn ingevuld 

in hun route voor dat gebied. Je kunt dit do-

cument gebruiken voor de procesanalyse en 

het periodeplan. Er is een kolom voor opval-

lende waarneming per leerling en daarnaast is 

er ruimte om per route een aangepaste aan-

pak te verwoorden. 
 

Doelniveau III 
In de eerste trainingen hebben we niveau IV 

gebruikt als passend resultaat voor de oranje 

route (of profiel D). Het effect is soms  

geweest dat de verwachting van het resultaat 

te snel naar beneden toe werd bijgesteld, 

terwijl een goede beheersing van de basis van 

belang is voor de ontwikkeling van een leer-

ling in latere jaren. We nemen daarom doel-

niveau III bij de oranje route als eerste doel. 

Alleen als dit ook met de intensieve aanpak 

niet mogelijk is, stellen we het doelniveau bij.  
 

Online handleidingen 
In het menu vind je nu ‘Online handleidingen’. 

Hier vind je instructies, de algemene beschrij-

vingen en de digitale versie van het werkboek 

Verrassend Passend. Hier vind je op veel vra-

gen een antwoord. 
 

Werkboek Verrassend Passend 
Er is een nieuwe versie van het werkboek 

waarin je het materiaal uit de trainingen 

vindt. Je kunt het werkboek gebruiken om je 

verder te verdiepen in de werkwijze en de 

onderliggende visie. Gebruik het  

bijvoorbeeld voor ANNA: Altijd Navragen, 

Nooit Aannemen. Lees eens na of je aanna-

mes rond routes, doelniveaus en aanpak 

(nog) kloppen…   

https://www.puzzelmij.nl/handleidingen/ 
 

NOT 2019 en tafelmodel 
Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstel-

ling hebben we veel belangstelling  

gehad bij Passende Routes. Aan de hand van 

het nieuwe tafelmodel ontstonden mooie 

gesprekken over de manier van  

kijken naar kinderen, het passend  

afstemmen van de aanpak en een andere ma-

nier van kijken naar resultaten. De  

komende periode kijken we welke scholen 

volgend jaar kunnen gaan starten met de Pas-

sende Routes.  
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