Nieuwsbrief Rovict zomer 2015
De laatste en meestal meest hectische periode van het schooljaar is weer gestart. Een periode
van toetsgegevens invoeren, jaarovergang uitvoeren, leerlingen uitschrijven en uitwisselen met
BRON, schoolrapporten maken, etc.

We willen u graag helpen bij deze drukte. Met een paar tips én met behulp van ESIS.
Wat kunt u vinden in deze Nieuwsbrief?
- Jaarovergang en Groepsplannen, collectief uitschrijven etc.
- Handig zoeken
- Gebruik van DULT
- Hulp van Rovict
- In één oogopslag
- Werkt u met het ESIS Schoolrapport?
- Belangrijke uitbreiding SCOL
- NIEUW: Passend onderwijs: Hoe kan het Groeidocument via ESIS naar het
Samenwerkingsverband
- En nog een Nieuwtje: de ESIS App komt eraan
- Aanbieding: DLE-Boek BOOM

Jaarovergang en Groepsplannen, collectief uitschrijven etc.
In de Help van ESIS treft u bij de Veelgestelde vragen>Top 10 meer informatie over het
invoeren van toetsen, collectief uitschrijven en de jaarovergang.
Ook kunt u hier lezen wat u moet doen om de Groepsplannen voor het nieuwe schooljaar in te
richten.

Handig zoeken
Wist u dat in het Zoekscherm van de leerlingadministratie nu de Enter-toets kunt gebruiken
in plaats van op Zoek te klikken?

Gebruik van DULT
Maakt u gebruik van de DULT-koppeling, dan adviseren wij u om de nieuwe toetsgegevens
één keer per week over te zetten naar ESIS (en niet vaker).

Hulp van Rovict
Mocht u in tijdnood komen met het uitschrijven van leerlingen, de jaarovergang, uitwisselen
met BRON dan kunnen we u hierbij helpen, tegen een aantrekkelijk tarief.

Wanneer u een of meer van deze taken aan ons wilt uitbesteden, stuurt u dan een mailtje
naar info@rovict.nl. Een medewerker neemt contact met u op over de precieze invulling van
de werkzaamheden.

In één oogopslag
Maakt u al gebruik van een dossierindeling in het leerlingdossier? Als een dossierindeling is
toegevoegd aan een groep bij Beheer>Onderwijsstructuur, ziet u in één oogopslag op het
leerlingdossieroverzicht alle relevante gegevens van de leerling, zoals toetsgegevens en
registraties.

Werkt u met het ESIS Schoolrapport?
Dan kunt u, nadat de Jaarovergang is uitgevoerd, de rapportageplannen voor het komende jaar
klaarzetten. In een Rapportageplan geeft u aan welke onderdelen ingevuld kunnen worden door
de leerkracht.
Komt u daar voor de zomervakantie niet aan toe, maar vindt u het toch handig dat de rapportageplannen op tijd klaarstaan, dan is dit een klus die we ook voor u op afstand kunnen uitvoeren.
Heeft u een onderhoudscontract voor het ESIS Schoolrapport, stuurt u dan een mailtje naar
support@rovict.nl. Een medewerker van Rovict neemt vervolgens contact met u op. U maakt uw
wensen kenbaar, die de medewerker vervolgens voor u verwerkt in ESIS. Het resultaat: uw
rapportageplan voor het komende schooljaar staat gereed.
Heeft u geen onderhoudscontract op uw ESIS Schoolrapport, dan kunt u natuurlijk ook geholpen
worden. Stuurt u in dat geval ook een mailtje naar support@rovict.nl.

Belangrijke uitbreiding SCOL
In juni voegen we de nieuwe functionaliteit Interpretatieadviezen toe aan de SCOL PO.
Interpretatieadviezen in de SCOL
Hiermee kunt u het onderwijs in sociale competentie opbrengstgericht inrichten.
De interpretatieadviezen bieden:
- een korte samenvatting en conclusie van de resultaten
- een voorstel voor doelstellingen op school- en groepsniveau
- een selectie van aanbevolen overzichten, specifiek voor uw school of groep
- heldere stappen om te komen tot een groepsplan
- directe toegang tot handelingsadviezen en leerlijnen.
Wanneer u met de SCOL werkt, dan ontvangt u hierover in juni een brief met meer informatie.

NIEUW: Passend onderwijs:
Hoe kan het Groeidocument via ESIS naar het Samenwerkingsverband
Nu de scholen al weer een klein jaar werken volgens de nieuwe werkwijze van de samenwerkingsverbanden, wordt ook de behoefte duidelijke om bepaald processen handiger, inzichtelijker en digitaal te laten verlopen.
Digitale applicatie
Kindkans is een online computerprogramma dat gebruikt wordt door een groeiend aantal
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Kindkans en Rovict hebben afgesproken dat zij
op 1 oktober a.s. een koppeling tussen ESIS en Kindkans gereed hebben.
Koppeling ESIS en Kindkans
Met Kindkans kunnen scholen arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen voor arrangementen op speciale scholen aanvragen. Gegevens uit ESIS kunnen automatisch ingelezen worden.
- U kunt in ESIS een aanvraag voor het Samenwerkingsverband doen.
- Met deze aanvraag wordt een basisset aan leerlinggegevens verzameld.
- Aan de aanvraag kunt u documenten en bijlagen koppelen( bijvoorbeeld het Groeidocument).
- U kunt de status opvragen van uw aanvraag.

En nog een Nieuwtje: de ESIS App komt eraan
Deze zomer leggen wij de laatste hand aan de ESIS App. De App komt beschikbaar in de Appstore en vanuit een keuzemenu in ESIS kan de supervisor het gebruik van de App Mijn ESIS Info
voor de medewerkers openstellen.
-

informatie bekijken over de groepen, leerlingen, ouders en verzorgers
voor elke ESIS-gebruiker (leerkracht, directie, administratie)
gratis ter beschikking van zomer 2015 t/m zomer 2017
de App werkt op alle draagbare apparaten (smartphones, tablets)
met elk operating system (IOS, Android, Windows).

Liever meer dan alleen raadplegen?
Wilt u ook met ouders en collega’s communiceren? Dan kunt u moeiteloos de Mijn ESIS Info
uitbreiden tot de volledige Mijnschoolinfo-functionaliteit. ESIS koppelt ook met andere
ouderportalen.

Aanbieding: DLE-Boek BOOM
Dankzij de goede relatie tussen Rovict en Boom Uitgevers kunt u gebruik maken van 30% korting
op de aanschaf van het nieuwe DLE-Boek. Zie voor meer informatie de brief en de bon hierna.

Geachte mevrouw, heer,
Zoals u weet, kunt u binnen Esis gebruikmaken van de meest
recente digitale DLE-gegevens van alle bruikbare, in Nederland
uitgegeven tests en toetsen.
Voorwaarde hiervoor is dat u beschikt over het officiële en actuele DLE Boek, zoals deze wordt
uitgegeven door Boom test uitgevers. In februari is de nieuwe editie van het DLE Boek verschenen:
vertrouwde én nieuwe DLE-tabellen in een fris jasje.
Voordeel van de papieren uitgave is dat u niet alleen een DLE-score krijgt, maar ook de gehele DLEschaal van de diverse instrumenten, waardoor u een genuanceerder beeld krijgt van het niveau van
de leerling.
Ook kunt u vanaf nu gebruik maken van een extra service: met een abonnement op de DLEaanvullingen hebt u altijd de meest recente tabellen in huis.
Het DLE Boek is het wettelijk verplicht naslagwerk voor het vaststellen van leerachterstand bij
indicatiestelling. Het DLE Boek is bestemd voor alle gebruikers van toetsen op scholen, zoals
leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinatoren.
Dankzij de goede relatie tussen Esis en Boom test uitgevers kunt u het nieuwe DLE Boek nu met een
aantrekkelijke korting aanschaffen als u ook een abonnement neemt.
Neem nu een abonnement en ontvangt het nieuwe, complete DLE Boek met 30% korting. U betaalt
dan slechts € 77,00 én ontvangt de aanvullingen altijd met 10% korting. Vul dus snel de bon in!

Met vriendelijke groet,
Judith Rood
Uitgever
Bijlage: Bon met 30% korting, exclusief voor Esis-klanten

Meer informatie? Contact?
Boom test uitgevers, Prinsengracht 747
1017 JX Amsterdam,
telefoon (020) 524 45 14
klantenservice@boomtestuitgevers.nl,
www.boomtestuitgevers.nl

[ ]

Ja, ik ben klant bij Esis en ik bestel het nieuwe DLE Boek én neem een abonnement* op de
aanvullingen. Ik ontvang hierbij 30% korting op het nieuwe DLE Boek en 10% op de aanvullingen
DLE BOEK | 9789058754110| € 77,00 (i.p.v. € 110,00)**
Aanvullingen | 10% korting

[ ]

Ik bestel het DLE Boek zonder abonnement op de aanvullingen en betaal de normale
prijs van € 110,00
DLE Boek | 9789058754110 | € 110,00

School/Instelling:

Naam ondertekenaar:
m/v

Functie:

Telefoon:

E-mail:

Afleveradres:

Factuuradres (alleen invullen indien dit afwijkt van het afleveradres):

Datum:

Handtekening:

Zend deze bon in een ongefrankeerde envelop naar Boom test uitgevers, Klantenservice,
Antwoordnummer 10618, 1000 RA Amsterdam, fax (020) 625 33 27.

*Voorwaarden abonnement: Per aanvulling betaalt u €24,75. U ontvangt een factuur na elke levering van een nieuwe
aanvulling. Het abonnement geldt voor een jaar, en wordt, tenzij u opzegt, elk jaar automatisch met een jaar verlengd. De
opzegtermijn is een maand.
** Prijzen zijn incl. btw en verzend- en administratiekosten. Deze actie geldt tot en met 15 juli 2015. (Prijs)wijzigingen
voorbehouden. De levertijd is ca. 5 werkdagen. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Boom test
uitgevers van toepassing. Daarin is in artikel 11 een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. De algemene
voorwaarden vindt u op www.boomtestuitgevers.nl. Prijzen gelden in 2015.

