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Welkom
Welkom in onze nieuwsbrief, met vernieuwde layout! Langs deze weg willen we
u voortaan op de hoogte houden van de voortgang van EduMaps. Vanaf nu
ontvangen alle EduMaps-gebruikers, ongeacht de EduMap die u
gebruikt, dezelfde nieuwsbrief.

Nieuwe overzichten in EduMaps!
In de release van vandaag hebben we drie nieuwe overzichten toegevoegd
aan EduMaps. U vindt de overzichten via het menuonderdeel “Overzichten”:
•

Trend beheersingsniveau
o

Hoe presteert de leerling over meerdere jaren op een
vakgebied?

•

Leerroutes
o

Op welke leerroute zit de leerling t.o.v. het vorige vastgestelde
Opp?

•

Trend leerroutes
o

Op welke leerroutes zaten de leerlingen in de afgelopen jaren?

De overzichten zijn in eerste instantie gemaakt voor een EduMap met
meerdere leerroutes, zoals het DoelGroepenModel. Wij zullen deze nog
geschikt maken voor een EduMap met een ontwikkelingslijn, zoals het OVM.
Wij hopen dat u veel profijt zult hebben van de nieuwe overzichten in
EduMaps!

Overstappen van OVM naar EduMaps
De meeste “OVM-scholen” zijn inmiddels overgestapt naar onze nieuwe
cloudapplicatie EduMaps. Een applicatie met een nieuwe “look and feel” is altijd
even wennen. Sommige onderdelen van het OVM hebben we wat generieker
opgelost. We hebben dit gedaan omdat we de lijn willen doortrekken naar het
vervolgtraject. We willen de doorlopende leerlijn terug in het onderwijs!

Wij merken een grote tevredenheid onder de OVM-gebruikers die inmiddels zijn
overgestapt. EduMaps is makkelijk bereikbaar, werkt lekker snel, is intuïtief
(“appeltje – eitje” aldus een gebruiker op de helpdesk vandaag) en heeft vele
extra mogelijkheden.

Het liefst zien wij alle OVM-scholen nog in dit kalenderjaar overstappen naar
EduMaps. U kunt eventueel een training afnemen bij een van onze partners,
maar dat is zeker niet verplicht. De ervaring leert dat de overstap naar
EduMaps prima te doen is; de support binnen EduMaps bevat vele antwoorden
en filmpjes op veel gestelde vragen.

In januari zullen wij de laatste scholen die nog niet zijn overgestapt persoonlijk
benaderen.

De “monitorlijn” beschikbaar in het
Leerlingplan
Een mooie feature die we ook in de update van vandaag hebben gepubliceerd
is de “Monitorlijn” in het Leerlingplan (LP).

Op dit moment kent het LP slechts één grafische weergave, namelijk hoeveel
procent van de gestelde doelen in een leerroutefase zijn behaald door een
leerling. Daar komt nu de mogelijkheid bij om de monitorlijn ook te laten zien in
een LP. Dat betekent dat u nu een eigen rapportage kunt opbouwen "rondom"
de voortgang van de leerling op de ontwikkelingslijn of leerroute. Prachtig!

EduMaps heeft ook een nieuwe eigen website. Klik hier om hem te bekijken!

Lessen!

In EduMaps is het binnenkort mogelijk om lessen te koppelen aan een
groepsplan. Een les bevat een beschrijving, eventuele doelen waar aan
wordt gewerkt, een YouTube video en opdrachten die de leerlingen mogen
doen. Je kunt ook een lesbundel aanmaken, van een serie lessen. “Lessen”
gaat samenwerken met Prove-It, de leerlingportaal die communiceert met
EduMaps.

In Prove-It ziet de leerling o.a. de inhoud van de lessen en de opdrachten in
de eigen agenda.

Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang van de Lessen i.r.t. Prove-It
en EduMaps!

EduMapStore!
Op de achtergrond werken wij aan twee grote projecten, te weten Prove-It
(een portfolio) en de EduMapStore. De EduMapStore wordt een “open
source onderwijsplatform”, waar scholen hun EduMaps, lessen en
leermiddelen met elkaar kunnen delen.
Binnen EduMaps werken we met zogenaamde “globale domeinen” en
eventuele "eigen domeinen". Lessen die bv. zijn gekoppeld aan het globale
domein “Technisch lezen” kunnen ook beschikbaar worden gemaakt voor
andere scholen die dit domein in hun EduMap hanteren. Dat geldt wanneer
dezelfde EduMap wordt gebruikt, maar dat hoeft niet! Het gebruik van een
gezamenlijk domein, waaraan de leermiddelen zijn gekoppeld, volstaat om
leermiddelen met elkaar te kunnen delen. Vandaar dat het nu al goed is om
te weten dat het verstandig is om zoveel mogelijk “globale domeinen” te
gebruiken, bij het ontwikkelen van uw eigen EduMaps en lessen. Dit stelt u

in principe in staat om ook gebruik te kunnen maken van andermans
leermiddelen, die voor dat domein worden gebruikt.

DataCare is ook bezig met een aantal nieuwe partijen, die mogelijk ook een
EduMap beschikbaar willen stellen in de EduMapStore. We houden u
daaromtrent via dit kanaal op de hoogte.

We hopen de EduMapStore rond de kerstdagen feestelijk te kunnen openen
(maar we houden een slag om de arm)!

Toetsing OVM Expertgroep PO
Langs deze weg laten we u weten dat het proces van indienen van de OVMEduMap bij de Expertgroep PO vordert. Ons doel is om de inzending rond 1
december a.s. te doen. Daarna wachten we de reactie van de Expertgroep af.

Wij vertrouwen er op dat de wetenschappelijke grondslag waarop de OVM
lijnen zijn gebaseerd ons zullen helpen in dit belangrijke traject!

Powered by DataCare

Wil je je uitschrijven voor deze emails?
Je kan je instellingen updaten of je afmelden van deze lijst.

