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FAQ 

 
Groepsplannen 

Kan ik in juni al de groepsplannen voorbereiden voor het nieuwe schooljaar ? 
 

 
Door een aantal scholen is verzocht om uit te leggen hoe in ESIS het groepsplan voor het volgende 
schooljaar voorbereid kan worden: 
 
“De school neemt begin juni de eindtoetsen af en deze worden ingevoerd in ESIS. 
De groepsindeling voor het komende schooljaar is al bekend en de afspraak is dat de leerkracht van 
de huidige groep het Groepsoverzicht en het Groepsplan voorbereid voor het komende schooljaar. 
De vraag is dan hoe men dit in ESIS voor elkaar kan krijgen.” 
 
Door het opvolgen van onderstaande stappen kan deze voorbereiding gedaan worden. 
 
1. De jaarovergang moet zijn uitgevoerd, zodat de leerlingen zijn ingedeeld in groepen van het 

volgend schooljaar.  
Specifiek voor Groepsplannen is het alleen van belang dat de jaarovergang is uitgevoerd voor de 
groepen waarvoor de school de Groepsplannen wil voorbereiden.  
Voor de duidelijkheid: Als half juni de Jaarovergang wordt uitgevoerd is de leerling nog steeds 
ingedeeld in de oude groep van dit schooljaar en zijn alle ESIS functies normaal beschikbaar. De 
leerlingen zijn ook ingedeeld in een groep in volgend schooljaar. Als u in ESIS de datum aapast 
naar augustus 2013 toont ESIS de leerlingen in hun nieuwe groep. 

2. In het nieuwe schooljaar kunt u – als IB’er of als supervisor - in Onderwijs > Groepsplannen – 
Groepsplannen beheer de gewenste periodeverdeling en subgroepnamen opgeven.  

3. Vervolgens geeft u – als IB’er of als supervisor-  in het nieuwe schooljaar voor meer groepen 
tegelijk de groepsplanperiodes op. Selecteer bijvoorbeeld als datum 5 augustus 2013 en maak 
voor de nieuwe groepen de groepsplanperiodes. 

4. Om te kunnen werken met de Groepsplannen van 2013-2014 moeten leerkrachten toegang 
hebben tot de nieuwe groepen 
De eenvoudigste manier is om de toegang tot Modules - Groepsplannen in de autorisatie van de 
rol Groepsleerkracht toe te voegen via Inrichten > Gebruikers en rollen. Dit kan alleen door de 
supervisor worden uitgevoerd. Het effect is dan dat alle leerkrachten met die rol toegang hebben 
tot de groepsplannen van alle groepen. Na 1 augustus kunt u dan de rol Groepsleerkracht weer 
aanpassen. 
Een alternatief is om de leerkrachten tijdelijk als begeleider toe voegen aan de groep(en) van 
volgend schooljaar, waar zijn huidige leerlingen zullen instromen. Op deze manier kan de huidige 
leerkracht van de groep het Groepsoverzicht en Groepsplan voorbereiden voor de volgende 
leerkracht. 

5. Als men in juni-juli 2013 in Onderwijs > Groepsplannen – Opstellen Groepsplan – Groep 
selecteren de peildatum zet op augustus 2013 dan kan de groep gekozen worden waarvoor het 
Groepsoverzicht en Groepsplan(nen) voorbereid moet worden. De leerkracht kan nu het 
Groepsoverzicht en Groepsplan(nen) voorbereiden voor de collega leerkracht. 

6. Aan het begin van het schooljaar kunt u er voor kiezen om de toegang van de leerkrachten weer 
te beperken tot de eigen groep. U wijzigt de autorisatie van de rol Groepsleerkracht weer door 
Modules > Groepsplannen uit te zetten. Of indien voor het alternatief is gekozen, ontkoppelt u de 
leerkracht als begeleider van de groep. 

 
  


