
2 Nieuwe voorstellen per vakgebied 

Klik op de knop onder de routegegevens  
van de leerling en doe een voorstel voor 
een nieuwe route of pas het lopende 
voorstel aan ( kolom D). 
 
Op deze manier kun je voor de hele groep 
de routes voor dit vakgebied bij langs 
gaan.  
 
Als je voor een leerling meer info wilt 
bekijken, klik dan op de leerlingennaam. Je 
gaat dan naar de routegeschiedenis van 
deze leerling voor dat vak ( kolom C 
stap 3). Daar zie je de eerder gemaakte 
keuzes en toetsresultaten uit  ParnasSys 
(indien van toepassing). 

1 Overzicht routes per vakgebied 

Klik hiervoor in het groepsoverzicht op 
routes bewerken (of routes tonen). Je 
ziet dan alle gegevens over de route-
indeling voor dat vakgebied in die periode.  
 
Je kunt hier: 

• gemaakte keuzes en opmerkingen zien 

• een nieuw voorstel doen ( 2) 

• lopende voorstellen bewerken ( 2) 

• lopende voorstellen goedkeuren ( 3) 
 
Het bewerken van de routes kan alleen in 
de huidige of in de volgende periode.  

1 Groepsoverzicht 

In het groepsoverzicht zie je voor alle 
leerlingen van de groep voor alle vakken 
de gekozen routes en doelniveaus.  
 
Klik onderaan op routes bewerken om 
voor deze groep aanpassingen te doen per 
vakgebied (zie kolom B). 
 
Klik op de voornaam van een leerling om 
aanpassingen te doen per leerling  
(zie kolom C).  
 
Bovenaan kun je de bladerknoppen  
gebruiken om voor deze groep een andere 
periode te bekijken of naar een volgende 
groep te gaan. 

2 Meer groepsoverzicht 

Klik op de titels om de routes te sorteren 
op een bepaalde volgorde.  
 
Lopende voorstellen zijn vetgedrukt. Klik 
hierop en je komt meteen bij het voorstel. 
 
Gebruik het zoekveld om leerlingen te 
selecteren. Tip: zoek op ‘down’ en zie 
aanpassingen naar ‘beneden’ en zoek op 
‘upw’ voor aanpassingen naar ‘boven’. 
 
Kies bovenaan downloads voor deze 
groep ( download A, B, C, D).  
 
Klik boven op het blauwe vierkantje en ga 
naar het dashboard voor de groep (  E). 

3 Werken met het route-overzicht 

Hiernaast zie je een route-overzicht. In 
deze download zie je per leerjaar welke 
leerlingen bij een vakgebied meedoen met  
een bepaalde aanpak ( download B). 
 
Dit is handig tijdens de instructie, maar 
ook tijdens de voorbereiding van de 
groepsbespreking. Je bekijkt dan per 
vakgebied of leerlingen bij de gekozen 
aanpak het meest op hun plaats zitten. 
 
Ook kun je jezelf bij dit overzicht de vraag 
stellen of je voor de verschillende groepjes  
in de praktijk ook echt een passende  
aanpak realiseert.  

3 Routes goedkeuren per vakgebied 

De leerkracht bereidt de aanpassingen in 
de routes voor door voorstellen te doen 
(meestal voor een groepsbespreking).  
 
De intern begeleider kan vervolgens de 
voorstellen bekijken en daarop reageren.  
 
Alleen de intern begeleider kan ten slotte 
de aanpassingen goedkeuren ( kolom D 
stap 3). Een goed moment om dit te doen 
is door tijdens de groepsbesprekingen de 
voorstellen bij langs te lopen en ze dan 
meteen - eventueel na aanpassing - goed 
te keuren. Na de groepsbespreking kan 
het nieuwe routeoverzicht gedownload 
worden ( download B).  

3 Routegeschiedenis per vakgebied 

Dit is het ‘diepste’ niveau van informatie 
over een leerling. Je ziet hier de in de loop 
der tijd gekozen routes en doelniveaus. 
Wanneer de school werkt met ParnasSys, 
dan zie je ook de resultaatgeschiedenis 
voor dit vak. Alle resultaten zie je met een 
‘routekleur’. 
 
Onderaan staat een gele knop met een +. 
Wanneer je daar op klikt, kun je een 
voorstel doen: 

• voor de huidige periode als deze leerling 
nu feitelijk al een andere aanpak krijgt 

• voor de volgende periode als de nieuwe 
aanpak binnenkort gaat starten. 

 

2 Routes bewerken per leerling 

In dit overzicht zie je voor deze leerling 
alle info voor de routes voor deze periode.  
 
In de huidige of de volgende periode kun 
je voor ieder vakgebied een voorstel doen 
voor het aanpassen van de route of het 
doelniveau ( kolom C).  
 
Je kunt per vak zien welke opmerkingen er 
zijn gemaakt door de leerkrachten of de 
intern begeleider.  
 
Klik op de naam van het vakgebied om 
voor deze leerling de routegeschiedenis 
van dat vakgebied te bekijken ( kolom C 
stap 3).  

1 Leerlingenoverzicht 

Klik hiervoor in het groepsoverzicht op 
de naam van een leerling. Je ziet dan het 
leerlingenoverzicht met voor deze 
leerling de huidige route-indeling en een 
overzicht van de schoolloopbaan.  
 
Je kunt hier: 

• doorklikken naar het bewerken van de 
routes voor deze leerling ( 2) 

• doorklikken naar een vakgebied voor 
deze leerling ( 3) 

• de bij een voorstel gegeven toelichting 
tonen (klik op het pictogram)  

• de complete leerlinghistorie van deze 
leerling downloaden ( C)  

3 Goedkeuren door de intern begeleider 
 
De intern begeleider kan direct - of na 
aanpassingen door de leerkracht -  
kiezen voor het goedkeuren van het 
voorstel. Hierbij kan een toelichting 
worden gegeven. Wanneer het voorstel 
is goedgekeurd wordt de route voor de 
betreffende periode aangepast.  
 
Eventueel kan op een later moment 
opnieuw een voorstel worden gedaan 
voor de huidige of de volgende periode.  
 
Het voorstel is nu zichtbaar als nieuwe 
route voor deze of de volgende periode 
(inclusief de toelichting van leerkracht 
en intern begeleider).  

2 Aanpassen van of reageren op voorstel 
 
Onder een lopend voorstel staan drie 
actieknoppen. 
 
Voorstel of toelichting aanpassen 
De leerkracht of de intern begeleider 
kan voorstel en toelichting aanpassen.  
 
Reactie intern begeleider 
De intern begeleider kan een reactie 
geven op het voorstel en de leerkracht 
vragen om aanvullende informatie of 
het overwegen van bepaalde zaken.  
 
Aanpassingen worden weer als voorstel 
zichtbaar in het overzicht, inclusief de 
reactie van de intern begeleider. 

 1 Een nieuwe route/doelniveau voorstellen 

De knop nieuwe route voorstellen vind 
je in het overzicht routes bewerken onder 
de gegevens van de leerling.  
 
Geef in het formulier de informatie op 
voor een passende route en doelniveau: 

• leerkracht dit het voorstel doet  
(standaard de huidige gebruiker) 

• route voor dit vakgebied 

• doelniveau voor dit vakgebied 

• leerjaar voor dit vakgebied 

• een korte toelichting bij dit voorstel  
(max. 280 tekens) 

 
Klik op voorstel indienen en de nieuwe 
gegevens worden zichtbaar. 

Bladeren door de vakken 
 
Wanneer je voor een groep of een 
leerling kijkt naar een bepaald vak, kun 
je met deze knop bladeren naar vorige 
of volgende vakken (volgorde van het 
groepsoverzicht). Je blijft dan in  
hetzelfde scherm, maar ziet dan voor 
deze groep of leerling de informatie 
over een ander vakgebied. 
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Bladeren door de leerlingen 
 
Wanneer je informatie bekijkt over een 
leerling, kun je vaak bladeren naar de 
vorige of volgende leerling van de 
groep (alfabetisch op achternaam). Je 
blijft dan in hetzelfde scherm, maar 
kijkt daarmee naar de gegevens van 
een andere leerling. Je kunt zo voor 
een vak alle leerlingen langs lopen.  
 
De volgorde van de leerlingen is hierbij 
op alfabet (en niet op leerjaar).  
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Bladeren door de periodes 
 
Als de routes en doelniveaus voor een 
bepaalde periode worden weer-
gegeven, kun je ook bladeren naar een 
vorige of een volgende periode. Zo kun 
je terugkijken naar een eerdere situatie 
of kijken naar het effect van gedane 
aanpassingen voor de volgende perio-
de. Binnen een groep kun je alleen 
bladeren in het huidige schooljaar. In 
de overzichten per leerling of leerjaar 
kun je ook terug naar eerdere jaren.  
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C. Werken per leerling? 
Klik op de voornaam 

D. Het proces van voorstel indienen 
en goedkeuren 

E. bladeren door 
de schermen  

B. Werken per vakgebied? 
Klik op routes bewerken 

A. Vertrekpunt is het  
groepsoverzicht 

Bij de downloads in het Groepsoverzicht vind je de download Opmerkingen. Klik hiervoor op 

de downloadknop (rechtsboven onder de bladerknoppen).  

In deze download staan voor een groep alle door de leerkrachten en intern begeleiders 

gegeven toelichtingen bij de voorstellen voor die periode. Handig, bijvoorbeeld voor de 

voorbereiding van de groepsbespreking. 

Via het Groepsoverzicht kun je doorklikken 

naar het Dashboard voor deze groep. Daar zie 

de huidige verdeling van de routes en doelni-

veaus in percentages. Je ziet ook de ontwikke-

ling over de afgelopen periodes en een 

schatting voor hoe de groep scoort op de 

referentieniveaus.  

Bij de downloads in het Leerlingoverzicht vind je de download Leerlinghistorie. Klik hiervoor 

op de downloadknop (rechtsboven onder de bladerknoppen).  

In deze download is voor deze leerling voor alle vakgebieden de Routegeschiedenis (inclusief 

opmerkingen) en de Resultaatgeschiedenis (uit ParnasSys) te vinden. Onder de downloads in 

het Groepsoverzicht vind je ook een download met de Historie per leerling voor de hele 

groep. 

Bij de downloads in het Groepsoverzicht vind je de download Lijst (leerlingenlijst). Klik 

hiervoor op de downloadknop (rechtsboven onder de bladerknoppen).  

Deze download geeft de informatie weer die je vindt in het groepsoverzicht: een lijst met 

voor iedere leerling de gekozen route en het doelniveau. Er is een variant in PDF en ook een 

variant in XLS.  

De overzichten met ‘concept’ geven de situatie met de nieuwe voorstellen. 
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Bij de downloads in het Groepsoverzicht vind je de download Per route (route-overzicht).  

Klik hiervoor op de downloadknop (rechtsboven onder de bladerknoppen).  

Deze download geeft een overzicht waarin de leerlingen per vakgebied staan weergegeven 

bij de route waarin ze zijn ingedeeld. Afwijkende doelniveaus zijn aangegeven. Met dit 

‘sneloverzicht’ kun je tijdens de instructie overzicht houden over de verschillende routes.  

De overzichten met ‘concept’ geven de situatie met de nieuwe voorstellen. 
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