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Emmen, 21 november 2017.

Beste mensen,

Graag willen we in deze nieuwsbrief aandacht besteden aan de volgende ICT-onderwerpen:

1. Goede werking Touchscreens.
De Touchscreens, die op onze scholen zijn gemonteerd, zijn via een usb-kabel verbonden met
de leerkrachtcomputer. Deze kabel stuurt de Touchfunctie aan, waardoor het scherm reageert
op aanraking, Wanneer er geen reactie op aanraking volgt, is de kabel niet goed verbonden of
moet aan een andere usb-poort worden gekoppeld.
In de randen van het scherm zijn cameraatjes verwerkt, die de aanraking signaleren. Deze
randen moeten stofvrij worden gehouden. Als de cameraatjes zijn bedekt door stof, uit dit zich
bij het schrijven in een onderbroken lijn.
Magneten kunnen de werking van de camera’s beïnvloeden: er mogen dan ook geen timetimers, werkjes of kerstversieringen met magneten op de randen van het scherm worden
gehangen.
Bij schermen met een lift mogen er geen tafels of kasten onder het scherm worden geplaatst:
er kan schade ontstaan aan de lift, wanneer het scherm de tafel raakt. Ook kunnen vingers van
leerlingen bekneld raken tussen het scherm en het object.
2. Overstap nieuwe omgeving extern-bureaublad.
Door de vervanging van de RDP-servers zijn de instellingen van het extern-bureaublad
gewijzigd. De gebruikers ontvangen van ABC-projecten een stappenplan, waarin wordt
beschreven welke actie van hen wordt verwacht. Bij problemen kan er contact worden
opgenomen met ABC-projecten en zal individuele ondersteuning plaatsvinden.
Eind volgende week zal deze actie grotendeels zijn afgerond.
In de bijlage treffen jullie een handleiding aan, om in Outlook opnieuw de handtekening in te
stellen.

3. AVG antivirus op leerkrachtcomputer verwijderen en vervangen door Norman.
Er is voor onze scholen een Antivirus-licentie afgesloten bij Norman. Deze partij is overgenomen
door AVG. Na een update kan het zijn dat er op een aantal computers een versie van AVG is
verschenen.
Deze versie dient te worden verwijderd door de ICT-er van de school en weer worden
vervangen door een andere versie van Norman.
Deze zakelijke versie –Norman Endpoint- is bedoeld voor schoolvestigingen.
De ICT-er beschikt over een usb-stick, waarmee de actie kan worden uitgevoerd. (evt. nog af te
halen bij kantoor ABC-projecten)

4. Lesideeën.
In de Kleuternieuwsbrief van Marije Smit treffen jullie lesmateriaal aan, dat goed bruikbaar is
tijdens de lessen in de komende Sinterklaasperiode.
De volgende link geeft toegang tot deze nieuwsbrief:
http://web.dm-s.nl/index.php?id=165-a84f765eace9b17dffdb9e47935b7c19

Met vriendelijke groet,

ABC-projecten Emmen
Tel: 0591-626834

