
 

Professionele	  ondersteuning	  	  
voor	  de	  docenten	  

Het	  onderwijs	  staat	  onder	  druk.	  Van	  leerkrachten	  wordt	  steeds	  meer	  
verwacht.	  Tegelijkertijd	  zijn	  geldelijke	  middelen	  schaars.	  Hoe	  gaan	  we	  alle	  
doelen	  halen	  en	  verliezen	  we	  niet	  gaandeweg	  de	  belangen	  van	  
leerkrachten	  en	  leerlingen	  uit	  het	  oog	  in	  het	  educatieve	  en	  pedagogische	  
proces?	  Hoe	  blijven	  we	  innoveren?	  SIE-‐onderwijs	  gelooft	  dat	  deze	  
uitdaging	  vraagt	  om	  professionele	  ondersteuning	  voor	  docenten.	  	  
	  
SIE	  Enbloc	  biedt	  de	  leerkracht	  professionele	  ondersteuning	  bij	  de	  
administratieve	  vastlegging.	  Makkelijk	  en	  bij	  de	  tijd,	  zodat	  de	  
tijdsinvestering	  voor	  het	  plannen	  van	  lessen	  en	  vastleggen	  van	  resultaten	  
beperkt	  blijft.	  SIE	  Enbloc	  werkt	  actiegericht:	  
	  

	  	  
	  
SIE	  Enbloc	  maakt	  plannen	  opstellen	  eenvoudig:	  het	  trajectplan	  voor	  de	  
verschillende	  niveaugroepen	  in	  de	  klas	  wordt	  direct	  gekoppeld	  aan	  de	  
individuele	  leerling.	  Een	  keer	  bij	  de	  groep	  invoeren,	  meerdere	  keren	  bij	  de	  
leerling	  gebruiken.	  
	  
SIE	  Enbloc	  biedt	  een	  slimme	  planning	  en	  agenda	  module.	  Jaar-‐	  en	  
weekrooster	  zijn	  gekoppeld	  en	  kunnen	  eenvoudig	  aangepast	  worden.	  
Verschuift	  een	  les?	  De	  bijgesloten	  werkbladen	  en	  volgende	  lessen	  schuiven	  
automatisch	  mee.	  
	  	  
SIE	  Enbloc	  biedt	  de	  mogelijkheid	  om	  met	  hetzelfde	  gemak	  de	  eigen	  
competenties	  vast	  te	  leggen	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wet	  Beroepen	  In	  het	  
Onderwijs	  (Wet	  BIO).	  
	  
Leren	  doen	  we	  van	  en	  met	  elkaar.	  
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Educatief	  partnerschap	  
	  

FUNCTIONALITEIT	  ENBLOC	  
	  
•Handelingsgericht	  werken	  	  
•Communicatie	  
•Trajectplannen	  
•Vastleggen	  van	  toetsresultaten	  
•Rapportage	  met	  een	  druk	  op	  de	  knop	  	  
•Aanwezigheidsregistratie	  
•Kindgericht	  doelen	  formuleren	  
•Samenwerking	  tussen	  docenten	  	  
•Actiegericht	  werken	  
•Ontwikkeling	  van	  competenties	  
•Tijdsbesparende	  planningsmodule	  
	  
	  
	  
	  
 School	  en	  ouders	  zijn	  samen	  
verantwoordelijk	  voor	  de	  ontwikkeling	  
van	  kinderen.	  Door	  samen	  te	  werken	  
kunnen	  zij	  elkaars	  pedagogische	  en	  
onderwijskundig	  gerichte	  invloed	  
versterken.	  	  
	  
Daarom	  biedt	  SIE	  Onderwijs	  naast	  SIE	  
Enbloc	  ook	  SIE	  Eduleap:	  Het	  
communicatieplatform	  waarmee	  de	  
curriculum	  gerichte	  doelen	  uit	  Enbloc	  
door	  het	  kind	  worden	  aangevuld	  met	  
persoonlijke	  leerdoelen.	  
	  
Gaandeweg	  leren	  kinderen	  op	  een	  
veilige	  manier	  omgaan	  met	  social	  media	  
en	  bouwen	  zij	  op	  het	  prikbord	  een	  
overzicht	  van	  wat	  zij	  hebben	  
meegemaakt,	  geleerd	  en	  bereikt.	  
	  
Docenten	  zien	  wat	  de	  leerlingen	  op	  
school	  en	  thuis	  bezighoudt.	  Dit	  stelt	  hen	  
in	  staat	  om	  op	  een	  dynamische	  manier	  
de	  educatieve	  ontwikkeling	  bij	  te	  
sturen.	  
 


