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Hoewel er tussen de buien door veel kleurrijks was te genieten, was deze week een
verwaaide en verregende carnavalsweek voor het zuiden van ons land. Binnen was het
beter toeven. En het invoeren van toetsgegevens zorgde ervoor dat je je niet eens hoefde
te vervelen….
Ook deze Nieuwsbrief helpt daarbij. We vertellen over onze ervaringen op de IPON (veel
Burgerschap Meten!), over de Veelgestelde Vragen en de Vernieuwing van het
Leerlingdossier in ESIS.

Wat kunt u vinden in deze Nieuwsbrief?
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Wist u dat….. vernieuwen Veelgestelde Vragen
Wat een Veelgestelde Vraag is, verandert natuurlijk per periode. Wij actualiseren de
Veelgestelde Vragen dan ook regelmatig. En we houden een Top Tien bij.
U weet toch waar u die Veelgestelde Vragen kunt vinden? In de Help van ESIS. Klik
bijvoorbeeld op het vraagteken rechtsboven in het ESIS-scherm.
Maar ook op de website van Rovict vindt u die.

Vernieuwing Leerlingdossier
Het Leerlingdossier in ESIS wordt op dit moment binnenstebuiten en ondersteboven
gekeerd en krijgt een hele nieuwe opzet. Dit is een grote operatie, waarbij we o.a. ook
goed hebben geluisterd naar onze Klankbordgroepleden. Fase 1 van het nieuwe
dossier komt dit schooljaar beschikbaar.
Ondertussen verbeteren we het huidige dossier daar waar het kan. Zo komt er
binnenkort de mogelijkheid dat u kunt doorklikken op het paperclipje in het dossier.
Hiermee kunt u direct het toegevoegde document bekijken.

IPON februari 2016
We waren erbij, bij de IPON editie 2016. We vonden het een plezierige en goedbezochte
beurs; de eerste dag met 3.340 bezoekers. Een flink aantal, waarvan we ook op de stand er
heel wat gesproken hebben.
We hebben de nieuwste ontwikkelingen in ESIS laten zien, zoals de toetsoverzichten voor
ouders, we hebben de te verwachten veranderingen in het ESIS OPP en ESIS
Groeplsplannen toegelicht, we hebben verteld over het ESIS Schoolrapport en de module
Managementoverzichten getoond. En aan nieuwe belangstellenden hebben we de meer
algemene vraag beantwoord: wat kan ik met ESIS allemaal?
Voor verschillende mensen waren ook de Interpretatieadviezen in de SCOL nieuw. Een
ondersteuning waarvan u de afgelopen najaarsafname al gebruik kon maken. De
Interpretatieadviezen helpen u met korte conclusies en denkvragen bij de inrichting van uw
onderwijs.
Met veel plezier hebben we ook gemerkt dat er veel belangstelling is voor ons Meetinstrument
Burgerschap. In het kort hebben we het volgende keer op keer verteld:

Burgerschap Meten is een digitaal en webbased meetinstrument voor de bovenbouw van
het PO en de 1e vier klassen van het VO. Het is een meetinstrument dat in kaart brengt hoe
uw leerling, hoe uw groep of hoe uw school scoort op de vier onderdelen van Burgerschap
Meten:
 Democratisch handelen
 Maatschappelijk verantwoord handelen
 Omgaan met conflicten
 Omgaan met verschillen
De leerling vult een vragenlijst in, wat ongeveer 1 lesuur duurt: de burgerschapscompetenties.
De leerkracht observeert de leerling aan de hand van een vragenlijst, duur ongeveer 10
minuten: het burgerschapsgedrag.
De resultaten worden verzameld en getoond in overzichten. De scores geven een indicatie
t.o.v. het landelijk gemiddelde. Maar ook kunt u de scores vergelijken met scholen uit een
stedelijk gebied of het platteland of een denominatie.

Het instrument valt onder de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van de Universiteit van
Amsterdam, die ook het inhoudelijke onderhoud verzorgt. Rovict heeft het gebouwd en zorgt
voor het technisch onderhoud.
Vooral even kijken op www.burgerschapmeten.nl voor een aantal demofilmpjes en meer
achtergrondinformatie.
Hieronder een overzicht van een schoolscore.

Overzicht: Hoe heeft de school gescoord t.o.v. het landelijk gemiddelde?
De Kolommen Kennis, Vaardigheden en Reflectie geven de scores weer van de door de leerlingen
ingevulde vragenlijsten, de kolom Attitude is de leerkrachtobservatie.

Rovict op de IPON

de dag begint

een goed gesprek

een demonstratie

En nog een laatste Wistudatje
Al werkend in ESIS maakt u het vast wel eens mee dat u denkt: dit zou ook anders
kunnen. Of u mist iets in ESIS wat u als essentieel ervaart.
Wij zouden het heel fijn vinden wanneer u zo’n wens met ons deelt. Hoe meer tips en
wensen we binnen krijgen, hoe beter ESIS daarvan wordt.
Het is niet gezegd dat uw wens gehonoreerd wordt. Maar hoe meer wensen we over
eenzelfde onderwerp ontvangen, hoe hoger die wens op de te realiseren wensenlijst komt
te staan.
Dus: niet geschoten altijd mis – laat uw stem horen!
Om uw wens te posten kunt u gebruik maken van het envelopje rechts bovenaan in ESIS
of u kunt uw mail sturen naar info@rovict.nl.
Alvast hartelijk dank voor de moeite!

