Nieuwsbrief Rovict najaar 2015 – deel 2
Twee weken geleden startte deel 1 van deze Nieuwsbrief met de afbeelding van zonnig
goudglanzende herfstblaadjes. Wie had kunnen bedenken dat de wereld er twee weken
later zó anders uit zou zien.
Het weekend na die vrijdag de 13e zijn uw collega’s in Parijs en Molenbeek weer naar
hun scholen gegaan. Misschien met lood in hun schoenen, maar ook met moed en
veerkracht om er te zijn voor hun kinderen, om met elkaar te praten over wat er is
gebeurd, om de kinderen te helpen de heftige emoties en gebeurtenissen een plaats te
gaan geven in hun leven. En om met elkaar verder te gaan. Ik heb diep respect voor hen.
Vaak lijken wereldgebeurtenissen een ver van mijn bed show, toch is de basis ervan
dichtbij. Met elkaar spelen en leren, vriendschappen sluiten en bij elkaar over de vloer
komen, leren beseffen dat vrijheid van meningsuiting iets anders is dan zeggen wat er in
je opkomt, zijn zaken waarvoor ouders en leerkrachten belangrijke rolmodellen zijn.
Wij als volwassenen hebben de plicht om als democratische burgers aan onze kinderen
te laten zien hoe je het gesprek aangaat en hoe je samen een oplossing zoekt met
respect voor je eigen én andermans overtuigingen en zo invulling geeft aan een leven
zonder angst. Kinderen hebben daar recht op.

Wat kunt u vinden in deze Nieuwsbrief?
 De ESIS App
 Privacy en bewerkersovereenkomst
 Ouderportals
 Handig - Hoe registreer je een gasteerling in ESIS
 Passend onderwijs en de relatie school – samenwerkingsverband
 Kwink en Burgerschap Meten
 IPON

De ESIS App binnenkort beschikbaar
Over enkele weken kunt u de ESIS App downloaden. 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 t/m december 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 na het afsluiten van een contract
de Mijn ESIS Info uitbreiden tot de volledige Mijnschoolinfo http://mijnschoolinfo.nl/functionaliteit. ESIS koppelt ook met andere ouderportalen.

Privacy en bewerkersovereenkomst
Het zal u niet zijn ontgaan dat privacy in de afgelopen periode in de belangstelling staat.
Gelukkig maar. De Wet bescherming persoonsgegevens moet deskundig worden
toegepast, zéker in het onderwijs en zéker ook door de leerlingadministratiesystemen.
Inmiddels ligt er een convenant privacy voor digitale leermiddelen en toetsen en een
modelbewerkersovereenkomst. In het convenant hebben PO- en VO-Raad namens de
schoolbesturen met de aanbieders van digitale leermiddelen afgesproken hoe zij veilig met
leerlinggegevens zullen omgaan. De Wet bescherming persoonsgegevens is daarin
vertaald naar de onderwijspraktijk.
Het convenant wordt binnenkort uitgebreid met afspraken over leerlingadministratie- en
leerlingvolgsystemen. De modelbewerkersovereenkomst is voor Rovict de basis voor de
afspraken. Vermoedelijk kunnen we in januari 2016 de wettelijke vertegenwoordigers van
de scholen de overeenkomst aanbieden.

Ouderportals
Wilt u graag met een ouderportal gaan werken? Aan u de keuze welk ouderportal het beste
bij de werkwijze van uw school past. De gegevens van ESIS kunt u automatisch inlezen met
de ‘koppeling ouderportal’. Inmiddels heeft Rovict een koppeling met de volgende
ouderportalen:
Ouderportal

Mijnschoolinfo

Onzeleerling

Digiduif

Mijn school

Safe school

Schoolplanner

Volution

Basisschoolnet

Schoudercom

Social Schools

– Leverancier
– Arcamax
– Midd.ag
– Digidoo
– Get There
– Mr. Parker
– Plan-IT-All
– Databyte / Avans+
– Basisschoolnet.nl
– Driving the Vortex
– Social Schools

Handig ……
Hoe registreer je een gastleerling in ESIS?
Een gastleerling is een leerling die door de school tijdelijk wordt toegelaten. Deze leerling is
officieel niet ingeschreven bij de school en dient niet opgenomen te worden in de
leerlingtelling. De leerling wordt wel geregistreerd en ingedeeld in een basisgroep.
Voor een juiste registratie dienen de volgende stappen te worden gevolgd:
1. Voeg via Beheer>Structuur>School, <Wijzigen> bij de gegevens van de school, een
schoolsoort OV toe. Dit is een niet-bekostigde schoolsoort.
2. Voeg via Beheer>Onderwijsstructuur>Onderwijssoorten, <Toevoegen> een
onderwijssoort NB (Niet bekostigde leerlingen) toe en ken daar de schoolsoort OV aan
toe.
3. Voeg via Beheer>Onderwijsstructuur>Groep, <Wijzigen> de onderwijssoort NB toe
aan de basisgroep waarin de gastleerling wordt ingedeeld.
4. Schrijf de leerling in, selecteer achter Schoolsoort “OV”.
5. Geef de gastleerling een indeling in de in stap 3 aangepaste basisgroep.
Passend onderwijs en de relatie school – samenwerkingsverband
Rovict heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met 3 leveranciers van software
voor Samenwerkingsverbanden, te weten: Kindkans, Onderwijs Transparant en Grippa.
Wij zullen gezamenlijk zorgen voor een koppeling tussen ESIS en het systeem van de
betreffende leverancier. De doelstelling van deze samenwerking is om het ESIS
gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken om een aanvraag bij het
samenwerkingsverband in te dienen.
Koppeling ESIS
In ESIS komt een koppelvlak waar u de aanvraag kunt opstellen en eventuele bijlagen
(zoals bijvoorbeeld het OPP uit ESIS) kunt toevoegen. Mocht een aanvraag onvolledig
zijn, dan wordt dit in ESIS zichtbaar en kunt u de aanvraag aanvullen.
Vanzelfsprekend berichten we u wanneer het koppelvlak beschikbaar is.

Kwink en Burgerschap Meten
Kent u Kwink? Het is een splinternieuwe, online methode voor sociaal-emotioneel leren
(SEL) van Kwintessens. 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. Praktisch, 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.

IPON
Op 3 en 4 februari vindt in de Jaarbeurs in Utrecht weer de IPON plaats, de informatie- en
inspiratiebron voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is en bij de les wil blijven op
gebied van onderwijsinnovatie en ICT-toepassingen en -diensten.
Bezoek onze stand en klik hier voor gratis entree. Zonder voorregistratie betaalt u € 25,-.

