REGISTRATIE
Er zijn verschillende mogelijkheden de ontwikkeling van kinderen bij te houden.

Lijn van het kind

Het kind heeft een kopie van de rekenprent van de periode waarin het werkt in zijn aftekenmapje. Op
deze rekenprent zie je aan welke doelen het kind werkt, doordat de rand van de tekstvak een kleur
heeft. Je ziet welke doelen bewezen zijn, die tekstvakken zijn ingekleurd en de paraaf van de leerkracht
staat erin.
De bewijswerkjes en de uitzonderlijke mooie of bijzondere werkjes verzamelt het kind in de parelmap.
Is de rekenprent volledig ingevuld, dan gaat ook deze in de parelmap. Zo ontstaat het kindportfolio.
Tijd voor een verslag (rapport) en oudergesprek? Jij beschrijft de rekenontwikkeling van het kind en
plaatst deze in perspectief. Samen met de parelmap van het kind is dit de basis van het gesprek. Alle
andere vormen van verslagen zijn overbodig als je dit ook doet voor de taal-, sociaal-emotionele,
motorische, lees- en persoonlijke ontwikkeling.

Lijn van de leerkracht

Deze registratie geeft je overzicht. Je ziet de ontwikkeling van het individuele kind, van jouw groep in
zijn geheel en de ontwikkeling van jouw groep in relatie tot de andere groepen in jouw school. Natuurlijk
gebruik je ook landelijke toetsen om jouw onderwijs te monitoren. Ook die gegevens kun je hierin kwijt.
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Wij de wereld-volgsysteem
Alle doelen van Ik wil rekenen staan in een Excelbestand waarin je de voortgang bij kunt houden,
per kind, per groep, per doel, per leerlijn. Je ontvangt dit bestand bij aankoop van onze
materialen.
ParnasSys
De Montessori Delft heeft alle doelen van Ik wil rekenen opgenomen in de module eigen
leerlijnen. Je kunt deze module bij hen opvragen.
C-folio
Beschikbaar in najaar 2021.
Edumaps
Alle doelen van Ik wil rekenen staan klaar in de EduMapStore.
MijnLeerlijn
Alle doelen van Ik wil rekenen zijn opgenomen.
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