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De webapplicatie Passende Routes Online® in vogelvlucht
Scholen die hun onderwijs kindgericht, resultaatgeleid en werkbaar
willen houden met de passende routes, kunnen daarvoor gebruik
maken van de webapplicatie Passende Routes Online®. Iedere school
heeft daar een eigen omgeving met een inlog.
Vanaf het startscherm kun je kiezen voor het Dashboard, de weergave
per Groep, de weergave per Leerjaar en het Dashboard. Op het
startscherm wordt de huidige verdeling van de gekozen routes
weergegeven en het verloop door de tijd.
Via instellingen worden gebruikers aangemaakt, rollen toegekend en
wachtwoorden ingesteld. Gebruikers krijgen de rol van leerkracht,
interne begeleider en/of beheerder.

Op het overzicht van alle gebruikers is ook te zien op welke dag de
laatste inlog is geweest van deze gebruiker.

Bij het aanmaken van nieuwe groepen worden de leerkracht(en) en de
interne begeleider(s) aan de groep gekoppeld.
De leerlingen worden geïmporteerd vanuit overzichten uit het LVS van
de school. Deze hoeven dus niet handmatig ingetypt te worden.

Het de weergave groepen is te zien welke groepen er zijn, met het
aantal kinderen en hun leerjaren. Ook is bij iedere groep aangegeven
wie de leerkrachten en de interne begeleider zijn. Er kan worden
gebladerd naar eerdere of latere jaren in de omgeving.
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In het groepsoverzicht is per kind voor maximaal zes gebieden te zien
welke routes en doelniveaus voor deze periode zijn gekozen.
Wijzigingen t.o.v. de vorige periode zijn herkenbaar aan pijltjes.
Lopende voorstellen zijn dikgedrukt. De kinderen zijn te sorteren of
filter op verschillende manieren.
Per kind kan voor de gebieden waarvoor de school met passende
routes werkt een route en een doelniveau worden voorgesteld door
de leerkracht. Bij het voorstel hoort een korte toelichting van max.
280 tekens.
Wanneer de groepen zijn geïmporteerd en de routes zijn vastgesteld
is de weergave leerling gevuld. Hier staat voor de huidige periode de
indeling van de routes voor deze leerling en daaronder de
schoolloopbaan: wanneer zat deze leerling in welke groep en wie was
toen de leerkrachten en de interne begeleider. Er kan worden
gebladerd naar vorige of volgende periodes.
Door de toetsresultaten van de niet-methodetoetsen te exporteren
kunnen deze vervolgens voor de hele school of voor een groep in één
keer worden geïmporteerd in PRO.

Wanneer in een toetsimport voor een leerling nieuwe resultaten
worden gevonden, worden de resultaten voor deze leerling vervangen
door de nieuwste versie. De toetsresultaten worden weergegeven de
kleuren van de passende routes. De datum van de resultaten is te zien
in de weergave vakgebied.
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Het jaar is ingedeeld in vier periodes. Wanneer de
waarneming/reflectie van de leerkracht of de trend in de
toetsresultaten daartoe aanleiding geeft, kan een leerkracht voor de
huidige of de volgende periode een nieuw voorstel doen (weer
voorzien van een korte toelichting).
De interne begeleider kan reageren op het voorstel of het voorstel
goedkeuren. Ook de interne begeleider wordt gevraagd om een korte
toelichting. Zo is een korte weergave van het proces rond een kind
achteraf terug te lezen. Pas wanneer het voorstel is goedgekeurd,
wordt de nieuwe route en/of het nieuwe doelniveau vastgesteld.
In de weergave vakgebied is de routegeschiedenis van een kind te
zien: wanneer werd gekozen voor een andere route en/of een ander
doelniveau. Welke leerkracht deed het voorstel? Welke interne
begeleider keurde het goed? Wat was hun toelichting? Verder staan
hier de aanwezige toetsresultaten van het vakgebied.

In het onderdeel Leerjaren (startscherm)worden alle leerlingen van de
school weergegeven in één lijst. Hier kan per leerjaar of voor de hele
school gekeken worden voor welke leerlingen een uitdagende routes
is gekozen (paars) of een ondersteunende route (oranje, rood of wit).
Zo is voor een intern begeleider direct te zien welke extra aandacht er
wordt gegeven in de verschillende groepen.
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Overzichten in Passende Routes Online®
De leerkrachten kunnen gebruik maken van verschillende groepsverzichten die per periode kunnen
worden aangemaakt. De overzichten zijn steeds per leerjaar, zodat ze ook in combinatiegroepen goed te
gebruiken zijn. Via het onderdeel Leerlingen kunnen overigens ook leerjaaroverzichten worden gemaakt
op schoolniveau.

Leerlingenoverzicht (lijst)
Dit is een overzicht met alle

Routeoverzicht (sneloverzicht)
Dit is een (snel)overzicht waarin

Periodeplan (werkdocument)
Dit is een export als

leerlingen per leerjaar op

voor alle gebieden de kinderen

werkdocument voor o.a. Office.

alfabetische volgorde. Per

zijn geordend per route. Zo is

De kinderen zijn net als in het

leerling zijn alle periodes en

meteen duidelijk wie meedoet

routeoverzicht geordend per

doelniveaus weergegeven en

met welke instructie of

route. Het verschil is dat dit een

ook de wijzigingen t.o.v. de

werkvorm. In dit overzicht zijn de

document is per gebied. Naast

vorige periode.

wijzigingen, voorstellen en

opvallende waarneming per kind,

aangepaste doelniveaus

kan hier per route worden

aangegeven.

aangegeven wat er in de
komende periode anders wordt
gedaan dan de routekaart voor
dit vakgebied.

Andere overzichten die je kunt maken zijn:
•

Overzicht gemaakte opmerkingen per periode (handig voor tijdens de groepsbespreking)

•

Overzicht leerlinghistorie waarmee per vak alle gekozen routes, doelniveaus en opmerkingen
worden getoond, inclusief eventueel aanwezige toetsresultaten

•

Uitdraai van het dashboard met daarop voor een groep of leerjaar alle gebieden
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Het dashboard (startscherm) geeft inzage in aantallen en trends. Hier
zie je per leerjaar of groep de verdeling van het aantal routes, de
verdeling van de doelniveaus, het percentage basisroutes, het aantal
wijzigingen en een indicatie van het percentage 1S en 1F.

Bij de instellingen kunnen de naam van de school en het logo worden
ingevoerd. Dit logo komt terug in de overzichten die worden
geëxporteerd.

Gebruikers kunnen via de instellingen hun wachtwoord zelf wijzigen.
Het is ook mogelijk om een nieuw wachtwoord aan te vragen via een
reset op het inlogscherm. Indien gewenst kan ook gekozen worden
voor 2-factor-authenticatie.

Via de online handleidingen kunnen de gebruikers even nakijken hoe
een bepaalde handeling ook alweer werkt. Hier staan ook de andere
tools die horen bij het traject Passende Routes Online®, waaronder dit
werkboek.
Wanneer er tips zijn voor verbetering of aanvulling van de
webapplicatie, dan kunnen deze worden weergegeven via de
knop ‘Feedback’ in het menu.
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