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Zoals de bomen langzamerhand hun bladeren kwijtraken, verliezen wij ons zomerkleurtje,
de pepernoten liggen al weer in de winkel en nog even en de M-toetsen moeten weer
afgenomen worden.
Voordat het zover is, vertellen we u in deze Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen en
geven we u een paar tips. Wie weet zijn ze ook voor u handig en kunt u ze gebruiken in uw
werksituatie.

Wat kunt u vinden in deze Nieuwsbrief?
 Methodetoetsen in ESIS
 Klankbordgroepen
 Nieuws uit de Klankbordgroepen
 Arrangementen, Groepsplannen, Leerlijnen en OPP
 Handig
 Belangrijke uitbreiding SCOL
 Voor u gelezen - Controles gewichtenregeling
 Kwink

Methodetoetsen in ESIS
Het lijkt zo handig: de resultaten van methodetoetsen opnemen in ESIS. En dat is het
ook. Maar: methoderesultaten zijn niet zomaar één-op-één met de resultaten van
methode-onafhankelijke toetsen te vergelijken.
Methodetoetsen zijn niet gevalideerd en genormeerd en kun je niet zomaar vergelijken
met methode-onafhankelijke toetsresultaten. Methodetoetsen zijn onderling verschillend:
 in scoringsmethodes
 in bereik in wat getoetst wordt
 in leerdoelen en tijd
 in plaats in het leerproces (instap-, tussen- en uitstaptoetsen)
 in te toetsen niveau.
Wat de leerkracht in ESIS terugziet van deze resultaten mag hem niet op het verkeerde
been zetten. De leerkracht moet een leerling op basis van de juiste informatie verder
kunnen helpen.
Rovict wil daarom met een gedegen en correcte oplossing komen die niet alleen mooi en
handig lijkt, maar ook deugt. Wij zoeken hard naar die oplossing. Dat doen wij in overleg
met onze Klankbordgroep Intern Begeleiders en met de uitgeverijen die aangesloten zijn
bij Basispoort.

Klankbordgroepen
Heel tevreden zijn we over de nauwe samenwerking met de leden van de verschillende
Klankbordgroepen. Zij zijn voor ons de experts die wij om advies vragen over onderwerpen
waar zij veel vanaf weten. Hun waardevolle kritiek zorgt ervoor dat nieuwe onderdelen in
ESIS in de praktijk goed bruikbaar zijn.
We hebben 5 Klankbordgroepen, die bestaan uit gemiddeld 10 leden per groep: de
Klankbordgroepen Administrateurs, Intern Begeleiders, Algemeen Management, ICT
Management en SBO.

Nieuws uit de Klankbordgroepen
Intern Begeleiders
 Hoe we om moeten gaan met methodetoetsen in ESIS is uitgebreid besproken en
zal ook op de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst. Zie ook het bericht in deze
Nieuwsbrief hierover.
 Rondom de vernieuwing van Leerlijnen wordt ook bekeken wat er nodig is voor
Rapportages en Arrangementen.
 We hebben belangrijke input ontvangen voor het nieuwe ESIS Dossier 2.0.
Algemeen Management

Privacy en hoe Rovict de Model-Bewerkersovereenkomst zal gebruiken om te
komen tot een Bewerkersovereenkomst voor de bevoegde gezagen.

Koppelingen: toelichting op het beleid van Rovict. Inmiddels koppelt ESIS met 10
Ouderortalen, de UWLR-koppeling wordt verbeterd en binnenkort zijn de
koppelingen met 3 leveranciers van software voor Samenwerkingsverbanden
gereed.

Rovict merkt vanuit haar klantcontacten dat gemeenten meer aandacht geven aan
hun rol als verantwoordelijke wat betreft de Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Tevens zijn er gemeentes die nauwkeurig de trend van het schooladvies naar het
VO willen zien van een bestuur. We bespreken hoe we daar op in kunnen spelen.

Arrangementen, Groepsplannen, Leerlijnen en OPP
Met de Klankbordgroep van Interne Begeleiders hebben we overlegd over
aanpassingen op het gebied van “Arrangementen, Groepsplannen, Leerlijnen en OPP”.
Het resultaat hiervan is een omvangrijk verbetertraject.
Komende maand starten we met het bouwen van deze nieuwe functionaliteit. Fase 1 zal
begin 2016 klaar zijn. Drie belangrijke verbeteringen zijn inmiddels uitgeleverd: kopieren
van observaties, kleurstelling bij de groepenindeling en
Handig ……
Wist u dat
 steeds meer ESIS-gebruikers profiteren van het gemak van het ESIS
Schoolrapport.
Het komt voor dat na een jaar enkele wijzigingen in het rapport moeten komen.
Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe onderwijsmethode of een nieuwe toets gebruikt
of door gewijzigd inzicht m.b.t. de verslaglegging. Heeft u een aanvullend
onderhoudscontract, dan voert Rovict deze aanpassingen voor u uit.
Geeft u dit alstublieft op tijd aan ons door? Want ook op het oog kleine wijzigingen
kunnen veel werk zijn. En wij doen ons werk graag goed.

Belangrijke uitbreiding SCOL
Deze zomer hebben we de nieuwe functionaliteit Interpretatieadviezen aan de SCOL
PO toegevoegd. Dus bij de najaarsafname kunt u daar nu gebruik van maken!
Interpretatieadviezen in de SCOL
Deze nieuwe functie ondersteunt leerkrachten, ib’ers en directie bij het interpreteren van
SCOL-resultaten. Het Interpretatieadvies geeft een korte samenvatting en conclusie op
groeps- en schoolniveau, doet een voorstel voor doelstellingen en suggesties voor
nadere analyse, stelt denkvragen over de resultaten en biedt de mogelijkheid om de
leerlijn en handelingsadviezen op te vragen en af te drukken.

Voor u gelezen
Uit het E-zine van DUO, nr 8 2015
‘Controles gewichtenregeling
Uit de jaarlijkse steekproefsgewijze controle door OCW op de juistheid van de
leerlinggegevens is gebleken dat veel gewichten verkeerd zijn vastgesteld. Als gevolg
daarvan zijn er in 2013 en 2014 door de accountant bij (800) scholen controles op de
gewichten uitgevoerd. Deze controles hebben voor een aantal scholen geleid tot een
herzien Overzicht Vaststelling Tellingen (OVT) op de teldatum 01-10-2013 die op 24
september 2015 is verstuurd. De vastgestelde gewichten heeft DUO verwerkt in de
bekostiging van het kalenderjaar 2014 en het schooljaar 2014-2015.’
Scan BRON
Benieuwd hoe uw school ervoor staat? Rovict kan een zogenaamde BRON-scan voor u
uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met info@rovict.nl.

Kwink
Kent u Kwink? Het is een splinternieuwe, online methode voor sociaal-emotioneel leren
(SEL). Inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het
primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten. Prakt isch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van
bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Onder andere vanuit de
principes van PBS (Positive Behaviour Support).
Omdat ons programma Burgerschap Meten hierop goed aansluit, kunnen gebruikers van
Kwink 2 jaar kosteloos met Burgerschap Meten aan de slag. Interesse? Stuur een e-mail
naar info@rovict.nl.

Deel 2
We hebben zoveel te vertellen dat we onze informatie over 2 Nieuwsbrieven spreiden.
Daarom over 2 weken meer nieuws in deel 2 van deze Najaarsnieuwsbrief.

