Welkom!
Welkom bij de december 2020 nieuwsbrief, met in deze editie:

Nieuwe features in EduMaps
DataCare gaat verhuizen!
Een logo uploaden in EduMaps
EduMapStore
Expertgroep PO
Informatie over de bereikbaarheid van DataCare tijdens de kerstvakantie

Wij wensen u fijne feestdagen!

Nieuwe features in EduMaps
•

Menu nieuw design

•

Administratie - Leerlingen

o

Het is nu mogelijk om een leerling te verwijderen

o

Het is nu mogelijk om een medewerker te verwijderen

o

We hebben kolommen van het aantal notities, dossieritems en
formulieren toegevoegd

o

Het is nu mogelijk om een leerling te exporteren en te importeren
in een andere EduMaps-administratie. De "lijn-informatie" wordt
ook meegenomen

•

Overzicht
o

Functioneringsniveaus toepassen indien aanwezig

o

Berekening achter-op-voor op leerroute verbeterd, kleuren
gecorrigeerd

Ons nieuwe kantoor in hartje Varsseveld
Vanaf januari 2021 houden wij kantoor in bedrijvenverzamelgebouw "Borchgraven" te
Varsseveld. Varsseveld is een trots dorp dat nóg dichter bij onze "roots" ligt. Enkele grote
namen uit de sport komen ook uit Varsseveld, zoals Guus Hiddink en wielrenner Robert
Gesink!

Volgens de overleveringen kreeg het Romeinse leger bij "Varusveld" een gevoelige slag
te verwerken, na de verpletterende nederlaag die zij in het Teutoburgerwoud in Duitsland
al hadden geleden. Het zorgde ervoor dat de opmars van de Romeinse "wetten en
regels", die de natuurvolken die onze regio bevolkten hiermee ook opgedrongen kregen,
voorlopig tot een einde kwam.

Ons nieuwe kantoor in Varsseveld wordt de uitvalsbasis van waaruit wij EduMaps gaan
door ontwikkelen tot een elektronische leeromgeving die een meer natuurlijke vorm van
onderwijs voorstelt.

Vergeet u uw logo niet te uploaden in EduMaps!?

Wij zien nog regelmatig scholen die hun logo niet hebben geupload in EduMaps.
Eenmaal geüpload verschijnt deze keurig in uw opp's, groepsplannen,
handelingsplannen, leerlingplannen en in alle door u zelf ontwikkelde formulieren in
EduMaps. De prints uit EduMaps zijn het visitekaartje van uw school!

U kunt uw logo uploaden door op uw naam te klikken, rechtsboven in EduMaps. Klik
vervolgen op [Mijn administratie] en upload uw logo.

EduMapStore!
Een EduMap is een "onderwijslandkaart" die bestaat uit één of meerdere leerroutes,
waarop je het kind/de leerling monitort op een geplande leerroute of ontwikkelingslijn. Maar
wat is nu de EduMapStore?

Alle EduMaps die door de scholen worden gebruikt worden centraal opgeslagen in onze
EduMapStore. Dit maakt het mogelijk om EduMaps met elkaar te delen. Een school,
instelling of branchevereniging die een EduMap deelt, zorgt ervoor dat een andere school
deze EduMap ook kan kiezen in het Opp van hun leerlingen, om de leerlingen op in te
schalen.

De EduMapStore is een open source onderwijsplatform, een soort "marktplaats" voor
het onderwijs, waar scholen en instellingen hun EduMaps en Lesbundels met elkaar
kunnen delen. Leermiddelen die door een school aan een EduMap worden gekoppeld
kunnen ook weer onderling worden gedeeld. Op deze manier worden de
onderwijslandkaarten in de EduMapStore steeds "bezienswaardiger" voor de leerlingen
die een route op deze onderwijslandkaart bewandelen.

De EduMapStore heeft een "publieke ingang", waar iedereen kan rondneuzen, en een
intern gedeelte, waar je als gebruiker van EduMaps eenvoudig een nieuwe EduMap of

lesbundel kunnen activeren.

Ons doel is om de EduMapStore in de tweede helft van januari beschikbaar te stellen.
Wilt u uw EduMap delen in de EduMapStore, zodat andere scholen deze ook kunnen
inzetten voor hun leerlingen? Neem dan nu alvast contact met ons op!

OVM -> Expertgroep PO
Per 1 augustus 2022 mogen scholen voor hun kleuters geen gebruik meer maken
van schoolse LVS-toetsen. Wel blijft er ruimte voor het gebruik van observatieinstrumenten. Deze instrumenten moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
De observatie-instrumenten dienen genormeerd te zijn en inhoudelijke,
diagnostische informatie op te leveren over de ontwikkeling van een kleuter.
Daarnaast dienen zij goedgekeurd te zijn door de Expertgroep PO.

In de afgelopen week hebben wij het OVM ingediend bij de Expertgroep PO. Wij zijn
nu in afwachting van een reactie. We houden u op de hoogte!

Kerstvakantie 2020

DataCare is tussen kerst en Oud en Nieuw gesloten. Onze helpdesk is per e-mail
bereikbaar. Mogelijk is de responstijd wat langer dan u van ons gewend bent.

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!
Team DataCare!

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

