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Emmen, 17 juni 2015.

Beste mensen,

Graag willen we jullie in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT:

1. Mutaties doorgeven.
Het is van belang om de mutaties, die plaatsvinden in het personeelsbestand, z.s.m. door te
geven aan ABC-projecten: d.somberg@abcprojecten.nl
Basispoort en Gynzy zijn automatisch gekoppeld aan ESIS.
In de d’Onderdagwijzer van begin juni vraagt de Centrale Administratie de scholen om snelle
aanlevering van de nieuwe groepsindelingen voor de jaarovergang.
Als deze mutaties niet op tijd worden doorgevoerd, kunnen nieuwe medewerkers en leerlingen
aan het begin van het nieuwe schooljaar niet inloggen bij Basispoort.
2. Privacy op het extern bureaublad.
Op het extern bureaublad worden steeds meer snelkoppelingen geplaatst, die toegang geven tot
persoonlijke documenten of websites. Het is uiteraard niet de bedoeling dat deze privacygevoelige gegevens door andere gebruikers kunnen worden benaderd. (bijv. RAET)
Het is dan ook van belang dat er bij het inloggen op het extern bureaublad altijd een
wachtwoord moet worden ingevuld. Start je extern bureaublad automatisch op zonder invoer
van een wachtwoord dien je de volgende stappen uit te voeren om dit te wijzigen:
1. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling van het extern bureaublad.
2. Kies voor de optie bewerken
3. In het volgende scherm mag bij de optie “Mijn referenties mogen worden opgeslagen”
geen vinkje staan. (zie schermafdruk)

4. Kies na het verwijderen van het vinkje in bovenstaand scherm voor de optie
“opslaan” en klik vervolgens op “Verbinden” om toegang te krijgen tot het extern
bureaublad.

3. Stand van zaken ICT-vaardigheidsscan leerkrachten OOE.
De resultaten van de scan zijn op 9 juni gepresenteerd aan de werkgroep ICT.
De gemiddelde scores op de digitale basisvaardigheden van alle deelnemers geven een
positief beeld: er wordt boven het landelijke gemiddelde gescoord. Dit is een compliment
waard!
Na de zomervakantie van 2015 zullen de resultaten eerst worden gepresenteerd aan de
directie van de scholen en vervolgens verspreid worden naar alle teams en leerkrachten. De
directie van de school bespreekt de resultaten met het team en de individuele leerkrachten.
Waar nodig wordt er in overleg tussen directie en leerkrachten een scholingstraject
vastgesteld om de ICT-bekwaamheid verder te ontwikkelen.
4. Vakantie!
Tijdens de vakantie zijn ABC-projecten en de Centrale Administratie in de eerste week
bereikbaar op 6 en 7 juli van 9.00-12.00 uur. In de laatste week is ABC-projecten bereikbaar op
12, 13 en 14 augustus van 9.00 -12.00 uur. De Centrale Administratie is dan bereikbaar op
vrijdag 14 augustus van 9.00-12.00 uur.
We raadplegen tijdens de vakantie regelmatig onze mail. Uiteraard verzoeken we jullie om hier
alleen in dringende gevallen een melding achter te laten.
Graag willen we jullie vragen nog aandacht te besteden aan de volgende zaken:
 Verplaats computerapparatuur op inbraakgevoelige plaatsen naar een veilige ruimte.
 Reinig de beamers, zodat deze ook weer “fris” aan het nieuwe schooljaar kunnen
opstarten. Dit komt de levensduur en projectiekwaliteit enorm ten goede. Vergeet hierbij
niet de ventilatieroosters bovenop de Optoma-beamers. Bij beamers van andere merken
moet het stoffilter regelmatig worden gereinigd.
 Algemeen: schakel beamers en Touchscreens altijd uit tijdens pauzes, gym-uren etc.
De levensduur van deze apparatuur is altijd gerelateerd aan het aantal branduren.
We wensen jullie allemaal een prettige afsluiting van het schooljaar en een hele fijne
zomervakantie, waarin de accu hopelijk weer helemaal wordt opgeladen!

Heb je vragen of opmerkingen over deze onderwerpen neem dan contact op met ABC-projecten.
Met vriendelijke groet,
ABC-projecten Emmen.
Tel: 0591-626834

