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In dit document vindt u een beschrijving van alle aanpassingen die zijn doorgevoerd in ESIS versie 
4.5.31.7. Er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Rovict bedankt alle gebruikers die waardevolle 
tips hebben aangeleverd. 
 
In deze release is in de modules Leerlingenadministratie en Leerlingdossier  de bladerfunctionaliteit 
toegevoegd.  
 
Met deze functionaliteit kunt u gemakkelijk wisselen tussen de gegevens van de (geselecteerde) 
leerlingen. U kunt op deze manier snel naar de vorige, volgende, eerste of laatste leerling. Maar u 
kunt ook een keuze maken van welke leerling u de gegevens op dit moment wilt bekijken via de 
keuzelijst in de statusbalk. Op deze manier bladert u door een set van leerlingen. 
 

 
Voorbeeld bladerfunctionaliteit in module Leerlingadministratie . 
 
 

 
Voorbeeld bladerfunctionaliteit in module Leerlingdossier.   
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Welke leerlingen? 
De set van leerlingen waardoor u kunt bladeren bevat de leerlingen uit de selectie die u maakt bij de 
leerlingzoeker.  
 
Indien het zoekresultaat meerdere pagina’s bevat, zal de set leerlingnamen alleen die leerlingen tonen 
die op de pagina staan waar u de leerling geselecteerd heeft.  
 
U kunt het beste werken met Bladeren als u eerst een selectie maakt op Groep.  
 

 
 
 
Via Mijn ESIS  kan de groepsleerkracht in Leerlinggegevens  of in Dossier  bladeren door de 
leerlingen uit zijn groep.  
 
 
Het scherm Leerlingdossier – Overzicht bevat (nog) niet de bladerfunctionaliteit. Dit zal in een 
vervolgrelease worden toegevoegd. 
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Een voorbeeld 
 
Wilt u voor de leerlingen uit groep 8 de CITO eindtoets gegevens invoeren dan gaat u naar Modules > Leerlingen > 
Leerlingenadministratie . U zoekt u hier op groep 8. 
 

 
 
 
Selecteer een leerling en klik op <Gereed>. Scherm Leerlingen – Samenvatting  wordt getoond. Ga 
naar stap Inschrijving  en open de bestaande inschrijving via de knop <Wijzigen>. U kunt nu naar 
stap Extra . Hier vult u de Eindtoets gegevens van deze leerling in. Via de bladerknoppen of de 
keuzelijst gaat u naar een volgende leerling voor wie u de Eindtoets gegevens wilt invullen. De zojuist 
ingevoerde gegevens worden opgeslagen. 
 
 

 
 
 
Documentatie  
In de online Help van ESIS is bij de modules Leerlingadminstratie  en Leerlingdossier de informatie 
m.b.t. de bladerfunctionaliteit toegevoegd. 
 


