Nieuwsbrief Rovict januari 2016
Vrolijk nieuwjaar!
Vanuit de gedachte ‘wanneer je het naar je zin hebt op school, dan komt de rest vanzelf
wel’, wenste ik mijn kinderen ’s morgens altijd veel plezier op school.
Dat wil ik u ook wensen: veel plezier op school. Want wanneer u dat heeft, betekent het
automatisch dat u het naar uw zin heeft in uw werk en dat het goed met u gaat. En dat is
fijn voor de kinderen in uw klas, voor uw collega’s, voor uw familie en vrienden én voor
uw gezondheid.
Een vrolijk nieuwjaar!

Wat kunt u vinden in deze Nieuwsbrief?







Wist u dat….. aanpassingen in uw ESIS Schoolrapport
Bewerkersovereenkomst Privacy
Toetsperiode
IPON
Nieuwe individuele toetsoverzichten in ESIS
Symposiumtip – Vrijheid van onderwijs

Wist u dat …… aanpassingen in uw ESIS Schoolrapport
Veel scholen zullen in februari weer de schoolrapporten opstellen.
Werkt u met het ESIS Schoolrapport en wilt u bijvoorbeeld nieuwe toetsen opnemen, een
ander lettertype of bolletjes in plaats van cijfers?
Zorg voor tijdige aanpassing in uw rapport. Heeft u voor het ESIS Schoolrapport een
onderhoudscontract, dan kan Rovict dit voor u uitvoeren. Maar dat lukt niet allemaal in één
week, dus wees er op tijd bij!
Meldt u de wijziging na 15 januari, dan kunnen we niet meer garanderen dat we dit voor
half februari hebben aangepast.
Met zo’n onderhoudscontract kunt u tegen gereduceerd tarief aanpassingen laten
uitvoeren. Meer weten? Stuur een mail naar info@rovict.nl of bel met 035 603 60 80.

Bewerkersovereenkomst Privacy
In het najaar hebben we u een brief gestuurd over hoe Rovict de privacy van uw gegevens
regelt. Daarin leggen we uit dat we samen met landelijke organisaties een Convenant I en II
hebben opgesteld. In het Convenant staan afspraken op hoofdlijnen. Deze worden
uitgewerkt in een Model-Bewerkersovereenkomst. In de Bewerkersovereenkomst leggen
Rovict en uw bevoegd gezag de definitieve afspraken vast.
In het najaar verwachtten we dat we u begin 2016 de Bewerkersovereenkomst konden
voorleggen.
De landelijke partijen hebben echter besloten de Convenanten in elkaar te schuiven,
waardoor de Bewerkersovereenkomst iets later dan verwacht klaar zal zijn.

Achtergrond
In dat overleg van 11 december is het tweede convenant inhoudelijk afgerond en is
besloten om de Convenanten samen te voegen. Het is van belang duidelijkheid
rond doelbinding te scheppen. In het nieuwe Convenant School- en
Leerlinginformatiemiddelen en Privacy (leerlingadministratie- en –volgsystemen)
zijn de doelen ruimer dan in het convenant Onderwijsmiddelen en Privacy
(Leermiddelen en Toetsen), omdat dat laatste convenant zich tot een specifieke
verwerking beperkt en het nieuwe convenant een hele branche met veel
verschillende toepassingen omvat.
Voor de onderwijsinstellingen en soms ook voor de softwareleveranciers is het
lastig om de convenanten te scheiden, omdat er toch veel overlap is. Een
oplossing hiervoor is het integreren van beide convenanten. Begin februari zullen
de landelijke partijen een voorstel van het samengevoegde document bespreken.
Vanzelfsprekend leggen we uw bevoegd gezag de Bewerkersovereenkomst voor wanneer
het zover is.
Brancheorganisatie
Privacy is vanaf de start in 2004 een onderwerp van de VDOD, de organisatie waar Rovict
vanaf de oprichting bij betrokken is. In de Vereniging DOD werken leveranciers van
diensten en systemen in onderwijs-ICT samen en de vereniging voert namens de
achterban overleg met onder meer OCW, DUO, Kennisnet, GEU (collectief van uitgevers),
de PO- en de VO-Raad.
Ter info
Op de website http://www.privacyconvenant.nl/ kunt u het register van de ondertekende convenantspartijen vinden.

Toetsperiode
Het nieuwe jaar is nog maar nauwelijks van start, of de M-toetsperiode staat alweer voor de
deur. Hoe dat ook alweer moest, toetsen invoeren, kunt u nalezen in de veel gestelde
vragen: http://help.esis.rovictonline.nl/default.aspx?ItemId=496.
Bij vraag 1 vindt u het document ‘Aanwijzingen voor het invoeren van toetsresultaten’.

IPON
Op 3 en 4 februari vindt in de Jaarbeurs in Utrecht weer de IPON plaats, de informatieen inspiratiebron voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is en bij de les wil blijven
op gebied van onderwijsinnovatie en ICT-toepassingen en -diensten.
Klik op de afbeelding en schrijf u gratis in voor de IPON. Zonder voorregistratie kost de
entree
€ 25,-.
Bezoek ons in stand B085.
Tot dan!

o.b.v. afnamemoment:

Nieuwe individuele toetsoverzichten in ESIS
In de vorige Nieuwsbrief hebben we het reeds aangekondigd, maar mocht u het bericht
gemist hebben: eind januari voegen we een aantal mooie overzichten toe.
Grafiek op basis van afnamemoment – toont alle beschikbare scores
o.b.v. versie:

Grafiek op basis van versie – toont landelijke gemiddeldes.

Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief van december. En hou de Releasenotes in de
gaten!

Vrijheid van onderwijs
Op 1 maart houden VOS/ABB en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht
een mini-symposium over de vrijheid van onderwijs. Deelname is gratis.
Het symposium gaat over de vraag of het maatschappelijke noodzakelijk is artikel 23
van de Grondwet te herzien. Wat zijn de gevolgen van een eventuele verruiming? Of
moeten we eerder naar een inperking van de vrijheid van onderwijs?

