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1

Absentie

1.1

Absentie invoeren

Beschikbaar voor de rollen:
O Absentie registratie O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
O Intern begeleider O Leerkracht
Klik bij “Mijn acties” op de knop [Nieuwe absentie]

Selecteer bij het tabblad Leerlingen de leerlingen die absent zijn

Klik op het tabblad Invoer

Voer de velden “Soort”, "Reden" en “Startdatum” in

Vul de einddatum* alleen in als deze al bekend is

Vul optioneel het aantal dagdelen in ochtend, middag of uren in

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

Via het onderdeel Absenties in het startscherm kunnen actieve
absenties worden bewerkt
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1.2

Absentie bewerken of afsluiten

Beschikbaar voor de rollen:
O Absentie registratie O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Absenties

Zoek de betreffende absentie op

Klik op het bewerk-icoon bij de betreffende absentie

Wijzig zo nodig de gegevens van de absentie

Om de absentie af te sluiten vult u een einddatum* in op of voor
vandaag

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

De absentie is nu bewerkt en/of afgesloten

Na het afsluiten kunt u de absentie terugvinden in het Leerlingdossier
van de leerling

* De einddatum is de dag de leerling weer op school aanwezig is.
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1.3

Verzuimmelding aanmaken en versturen

Beschikbaar voor de rollen:
O Absentie registratie O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Absenties

Ga naar het tabblad Verzuim

Klik op de knop [Nieuwe verzuimmelding]

Selecteer de leerling en vul alle overige velden in voor zover bekend*

Klik op de knop [Opslaan]

Klik op de knop [Verzuimmelding verzenden]

Wanneer de ingevulde contactpersoon een e-mail heeft ontvangen klikt
u bij de verzuimmelding in het tabblad Status op
de knop [Status opvragen]

*De verplichte velden zijn: Leerling, Begindatum, Soort verzuim,
Vermoedelijke reden, Naam (contactpersoon)
en E-mailadres (contactpersoon).
Indien u één van de verplichte velden niet heeft ingevuld, krijgt u
hiervan een melding bij het versturen van de verzuimmelding.
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1.4

Standaard absentieoverzichten genereren en printen

Beschikbaar voor de rollen:
O Absentie registratie O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Overzichten

Selecteer in het veld Overzicht de optie "Absenten"

Selecteer in het veld Soort één van de opties

Selecteer één of meerdere leerlingen of groepen

Klik op de knop [Genereer overzicht] voor een overzicht

Klik op het Export-icoon en selecteer Excel, PDF of Word

Open het bestand en print het overzicht
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1.5

Eigen absentieoverzichten genereren en exporteren naar Excel

Beschikbaar voor de rollen:
O Absentie registratie O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Export lijsten

Selecteer in het veld Onderdeel de optie "Absenties"

Selecteer in het veld Lijst een lijst met de velden die u wilt genereren*

Selecteer de status van de leerlingen

Selecteer in het veld Soort datum filter de optie "Standaard"
of "Bereik"**

Klik op de knop [Genereer lijst]

Filter optioneel een groep in de kolom Huidige klas/groep

Klik op het Exporteer naar Excel-icoon, om een Excel-bestand te
genereren

*In deze lijst moet in ieder geval het veld Huidige klas/groep aanwezig
zijn om de lijst per groep te kunnen exporteren.
**Indien u de absenties van een specifieke periode eruit wilt filteren,
selecteert u hier de optie "Bereik".
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2

Aantekeningen

2.1

Logboek voor de groep

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht
Klik in het startscherm bij Groepen op de knop [Nieuwe aantekening]

Voer de tekst van de aantekening in

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

De aantekening* wordt nu voorzien van datum en gebruikersnaam
wordt bovenin het logboek getoond

* Deze logboek gegevens zijn geen onderdeel van het Leerlingdossier.
Indien een aantekening onderdeel moet worden van het Leerlingdossier bij
een specifieke leerling, dient hiervoor een verslaglegging aangemaakt te
worden.
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2.2

Aantekening voor een individuele leerling

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Klik op het Aantekening toevoegen-icoon

Voer de tekst van de aantekening in

Indien de aantekening actief moet worden, selecteert u het veld actief

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

De aantekening* wordt nu voorzien van datum gebruikersnaam bovenin
het aantekening scherm getoond

De aantekening kunt u openen door op het Aantekening bekijken-icoon
te klikken

* Deze aantekeningen zijn geen onderdeel van het Leerlingdossier.
Indien een aantekening onderdeel moet worden van het Leerlingdossier,
dient hiervoor een verslaglegging aangemaakt te worden.
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3

Plan

3.1

Nieuw plan aanmaken voor één of meer leerlingen of groepen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht

Klik bij “Mijn acties” op de knop [Nieuw plan]

Selecteer bij het tabblad Doel achter “Soort” de optie
Leerlingen of Groepen

Selecteer alle leerlingen* of groepen waarvoor u hetzelfde plan wilt
aanmaken

Selecteer in het tweede tabblad Bewerken een sjabloon uit de lijst

Vul in het sjabloon de gegevens in, die voor alle geselecteerde leerlingen
of groepen van toepassing zijn

Vul in het derde tabblad Gegevens alle velden in

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] om het plan of de plannen
definitief op te slaan bij de leerling of groep

Via het onderdeel Plan in het startscherm kunnen actieve plannen
worden bewerkt en bekeken

*U kunt leerlingen zoeken door te filteren op leerlingnummer, naam of
groep.
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3.2

Individueel plan of groepsplan wijzigen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen of Groepen

Klik op het Ga naar het actieve schooljaar-icoon of de knop
[Ga naar geselecteerde groep]

Klik aan de linkerkant in het scherm op het onderdeel
Plan of Groepsplannen

Klik op het bewerk-icoon bij het betreffende plan of groepsplan

Ga naar het tabblad Inhoud om wijzigen te doen in het plan

Klik op de knop [Opslaan] om de wijzigingen in het plan tijdens het
werken op te slaan*

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] om de wijzigingen in het plan
definitief op te slaan en het scherm af te sluiten

*Wij adviseren regelmatig op [Opslaan] te
klikken om verlies van gegevens te voorkomen.
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3.3

Individueel plan of groepsplan genereren en printen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen of Groepen

Klik op het Ga naar het actieve schooljaar-icoon of de knop
[Ga naar geselecteerde groep]

Klik aan de linkerkant in het scherm op het onderdeel
Plan of Groepsplannen

Klik op het PDF-icoon bij het betreffende plan of groepsplan

Selecteer de gewenste opties voor het genereren van het PDF-bestand

Klik op de knop [Genereer PDF]

Open het gegenereerd PDF-bestand of sla het op

Print het plan of groepsplan vanuit het PDF-bestand en klik daarna het
PDF-dialoogvenster weg
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3.4

Selectie van plannen genereren en printen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht O OSO Beheerder

Klik op het onderdeel Overzichten

Selecteer in het veld Overzicht de optie Plan

Selecteer in het veld Soort één van de optie: Plan per schooljaar of
Plan historie

Selecteer eventueel aan de rechterkant een ander schooljaar en/of één
of meerdere filters

Selecteer één of meerdere leerlingen of groepen waarvoor u de plannen
wilt genereren

Klik op de knop [Genereer overzicht]

U ziet nu één plan per pagina weergegeven

Klik op de knop [Genereer PDF] rechtsboven het overzicht

Open het PDF-bestand en print de overzichten
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4.

Verslaglegging

4.1

Nieuw verslag aanmaken voor één of meer leerlingen of
groepen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht
Klik bij “Mijn acties” op de knop [Nieuw verslag]

Selecteer bij het tabblad Doel achter “Soort” de optie
Leerlingen of Groepen

Selecteer alle leerlingen* of groepen waarvoor u hetzelfde
verslag wilt aanmaken

Selecteer in het tweede tabblad Bewerken een sjabloon uit de lijst

Vul in het sjabloon de gegevens in, die voor alle geselecteerde
leerlingen of groepen van toepassing zijn

Vul in het derde tabblad Gegevens alle velden in

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] om het verslag of de verslagen
definitief aan te maken

De aangemaakte verslagen kunnen nu bewerkt worden via het
onderdeel actieve Schooljaar (voor de leerling)
of via Overzicht groep (voor de groep

* U kunt leerlingen zoeken door te filteren op leerlingnummer, naam of
groep.
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4.2

Verslag of groepsverslag wijzigen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen of Groepen

Klik op het Ga naar het actieve schooljaar-icoon of de knop
[Ga naar geselecteerde groep]

Klik aan de linkerkant in het scherm op het onderdeel
Verslaglegging of Groepsverslagen

Klik op het bewerk-icoon bij het betreffende verslag of groepsverslag

Ga naar het tabblad Inhoud om wijzigen te doen in het verslag

Klik op de knop [Opslaan] om de wijzigingen in het verslag tijdens
het werken op te slaan*

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] om de wijzigingen in het verslag
definitief op te slaan en het scherm af te sluiten

*Wij adviseren regelmatig op [Opslaan] te
klikken om verlies van gegevens te voorkomen.
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4.3

Verslag of groepsverslag genereren en printen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen of Groepen

Klik op het Ga naar het actieve schooljaar-icoon of de knop
[Ga naar geselecteerde groep]

Klik aan de linkerkant in het scherm op het onderdeel
Verslaglegging of Groepsverslagen

Klik op het PDF-icoon bij het betreffende verslag of groepsverslag

Selecteer de gewenste opties voor het genereren van het PDF-bestand

Klik op de knop [Genereer PDF]

Open het gegenereerde PDF-bestand of sla het op

Print het verslag of groepsverslag vanuit het PDF-bestand

Klik het PDF-dialoogvenster weg
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4.4

Selectie van verslagen genereren en printen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht O OSO Beheerder

Klik op het onderdeel Overzichten

Selecteer in het veld Overzicht de optie Verslaglegging

Selecteer in het veld Soort één van de optie: Verslaglegging per
schooljaar of Verslagging historie

Selecteer eventueel aan de rechterkant een ander schooljaar
en/of één of meerdere filters

Selecteer één of meerdere leerlingen of groepen waarvoor u de
verslaglegging wilt genereren

Klik op de knop [Genereer overzicht]

U ziet nu één verslag per pagina weergegeven

Klik op de knop [Genereer PDF] rechtsboven het overzicht

Open het PDF-bestand en print de overzichten
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5.

Digitaal rapport

5.1

Rapport invoer: met gemiddelde berekening voor de hele
groep

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Leerkracht
Klik bij “Mijn acties” op de knop [Rapport invoer]

Vul bij het tabblad Gegevens alle velden in*

Vul bij het tabblad Invoer de scores in

Klik op de knop [Opslaan] om de wijzigingen in de rapport invoer tijdens
het werken op te slaan

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] om de rapport invoer definitief op
te slaan

*Het veld Details kan alleen geselecteerd worden als deze ook is ingevoerd
bij de instellingen van het rapport. Indien hier geen keuze te maken is laat
u dit veld leeg.
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5.2

Rapport invoer: direct in het rapport voor de individuele
leerling

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Leerkracht
Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Klik achter de leerling op het Ga naar het actieve schooljaar-icoon

Klik op het onderdeel Rapport

Vul de score in bij het tabblad Rapport bij het betreffende onderdeel

Klik bovenin op de blauwe pijlen om naar de volgende of vorige leerling
te gaan en hiervoor een score voor het rapport in te voeren
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5.3

Selectie van rapporteren genereren en printen per schooljaar

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie O Intern begeleider O Leerkracht

Klik op het onderdeel Overzichten

Selecteer in het veld Overzicht de optie Digitaal rapport

Selecteer in het veld Soort één van de optie: Rapport huidig schooljaar,
Rapport ander schooljaar of Cijferoverzicht

Selecteer één of meerdere leerlingen of groepen* waarvoor u de
rapporten wilt genereren

Wanneer u kiest voor "Rapport ander schooljaar", dient u een
schooljaar te selecteren waarvoor u de rapporten wilt genereren

Klik op de knop [Genereer overzicht]

Er wordt nu één rapport per pagina weergegeven

Klik op de knop [Genereer PDF] rechtsboven het rapport

Open het PDF-bestand en print de rapporten

*Het overzicht Cijferoverzicht is een groepsoverzicht en kan alleen per
groep worden gegenereerd.
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6.

Overzichten genereren en printen

6.1

Overzichten genereren en printen: Klassenlijsten

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Overzichten

Selecteer in het veld Overzicht de optie Klassenlijsten

Selecteer in het veld Soort één van de opties uit de lijst

Selecteer bij de Instellingen de juiste opties voor Schooljaar, Filter,
Markering, Status en Soort lijst*

Zoek en selecteer de groep(en) waarvoor u de klassenlijsten wilt printen

Klik op de knop [Genereer overzicht]

Klik op het Export-icoon en selecteer Word, Excel of PDF, hierna wordt
het bestand gegenereerd

Open het Word-, Excel- of PDF-bestand of sla het op en print vanuit het
betreffende programma

*Wanneer u meerdere groepen heeft geselecteerd en kiest voor de optie
Totaal, worden alle leerlingen op 1 lijst getoond. Wanneer u kiest voor
de optie Per klas/groep of Per locatie, worden er meerdere pagina’s
gegenereerd.
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6.2

Overzichten genereren en printen: Toetsoverzichten (cito)

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Overzichten

Selecteer in het veld Overzicht de optie Toetsoverzichten (cito)

Selecteer in het veld Soort de betreffende optie

Zoek en selecteer de leerling(en) of groep(en)* waarvoor u de
toetsoverzichten wilt printen

Selecteer indien van toepassing** de betreffende optie in de velden
Schooljaar, Toetsonderdeel en/of Toetsnaam

Klik op de knop [Genereer overzicht]

Klik op het Export-icoon en selecteer Word, Excel of PDF, hierna wordt
het bestand gegenereerd

Open het Word-, Excel- of PDF-bestand, sla het op en print vanuit het
betreffende programma

*Wanneer u het overzicht voor een groep genereerd, wordt er per
leerling een overzicht gegenereerd. U heeft dan meerdere pagina’s met
toetsoverzichten.
**Afhankelijk van uw keuze bij het veld Soort dient u een keuze te
maken in één of meerdere van deze velden.
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6.3

Overzichten genereren en printen: Administratie (o.a.
Kennisgeving van in- en uitschrijving, Gezinslijst en
Klastotalen)

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
Klik in het startscherm op het onderdeel Overzichten

Selecteer in het veld Overzicht de optie Administratie

Selecteer de betreffende optie uit de lijst

Zoek en selecteer de leerling(en) of groep(en)* waarvoor u een
overzicht wilt printen

Klik op de knop [Genereer overzicht]

Klik op het Export-icoon

Selecteer Word, Excel of PDF, hierna wordt het bestand gegenereerd

Open het Word-, Excel- of PDF-bestand of sla het op

Print vanuit het betreffende programma

*Wanneer u het overzicht voor een groep genereerd, wordt er per
leerling een overzicht gegenereerd. U heeft dan meerdere pagina’s met
overzichten.
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7.

Export lijsten

7.1

Export lijsten aanmaken/bewerken

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Export lijsten

Klik op het tabblad Bewerken

Klik op de knop [Nieuwe lijst]*

Klik op het bewerk-icoon bij de betreffende lijst

Vul in het veld Omschrijving de naam van de lijst in

Voeg de gewenste velden toe aan de lijst, door een betreffend veld te
selecteren en te klikken op de pijl naar rechts of dubbel te klikken
op een veld

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

*Sla deze stap over wanneer u een lijst wilt bewerken.
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7.2

Export lijsten bekijken en exporteren

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Export lijsten

Selecteer de lijst die u wilt genereren

Selecteer de status van de leerlingen waarvoor de lijst wilt genereren

Selecteer de optie Standaard of Bereik in het veld Soort datum filter*

Klik op de knop [Genereer lijst]

Vul een (deel van) zoekterm in het veld direct onder de kolomnaam in
en druk op Tab of selecteer een filter om de lijst te filteren

Klik op de kolomnaam om de lijst te sorteren, door een tweede keer te
klikken sorteert u de andere kant op en door een derde keer te klikken
heft u de sortering helemaal op

Klik op het Exporteer naar Excel-icoon, om een Excel-bestand te
genereren

Open het Excel-bestand, sla het op, maak het bestand op of druk het
eventueel af
*Wanneer u het overzicht voor een groep genereerd, wordt er per
leerling een overzicht gegenereerd. U heeft dan meerdere pagina’s met
overzichten.
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8.

Leerlingadministratie

8.1

Nieuwe leerling

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Klik op de knop [Nieuwe leerling]

Vervolgens worden er een pop-up getoond waar u leerling gegevens
kunt invullen

Klik op [Opslaan] om de wijzigingen tijdens het invoeren van
de nieuwe leerling op te slaan

Klik op [Opslaan en sluiten] om de gegevens van de nieuwe leerling
definitief op te slaan

8.2

Leerling bewerken

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik bij de betreffende leerling op het Bewerk-icoon

Klik op een tabblad waar leerlinggegevens aangevuld of gewijzigd
moeten worden

Klik op [Opslaan en sluiten] om de wijzingen op te slaan
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8.3

Leerling uitschrijven

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Zoek de betreffende leerling op en klik op het bewerk-icoon

Klik op het tabblad BRON en vul een uitschrijfdatum in

Klik op de knop [Opslaan]

Klik op de knop [Versturen naar BRON] om de leerling ook
bij BRON uit te schrijven

Klik op het tabblad Schoolloopbaan

De einddatum van het schooljaar wordt automatisch aangevuld,
nadat de uitschrijfdatum is opgeslagen, mogelijk moet dit scherm
nog ververst worden

Vul bij Uitschrijving in het veld Brinnummer de zes karakters in van het
brinnummer van de volgende school, voor de
kennisgeving van uitschrijving*

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]**

*Voor het genereren van de kennisgeving van uitschrijving zie hoofdstuk
Overzichten genereren en printen: Administratie (waaronder Kennisgeving
van in- en uitschrijving, Gezinslijst en Klastotalen).
**Wanneer de uitschrijfdatum is ingevuld met een datum voor vandaag,
krijgt de leerling automatisch de status Oud bij de volgende keer dat er
wordt ingelogd in het SchoolOAS.
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8.4

Leerling verwijderen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik bij het onderdeel Leerlingen op het tabblad Alle

Zoek de betreffende leerling op die verwijderd moet worden

Klik op het verwijder-icoon*

Klik op [OK] om de leerling definitief te verwijderen

*Een leerling kan alleen verwijderd worden als er (nog) geen
schooljaren bij de leerling aanwezig zijn. Indien er nog schooljaren
in het tabblad Schoolloopbaan staan, dienen deze eerst verwijderd te
worden voordat de leerling volledig verwijderd kan worden.
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8.5
Gegevens invoeren voor meerdere leerlingen gelijktijdig
(bijvoorbeeld Advies VO)
Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Klik op het tabblad Selectie invoer

Selecteer in het veld Lijst de lijst waarvan u de gegevens bij de
leerlingen wilt wijzigen of invoeren

Selecteer de status van de leerlingen

Zoek en selecteer één of meerdere groepen

Klik op de knop [Start invoeren]

Vul de gegevens in of wijzig de gegevens bij de leerlingen

Klik op de knop [Opslaan]
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9.

BRON koppeling

9.1

Terugkoppelberichten en/of registratieoverzicht ophalen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel BRON koppeling

Klik op de knop [Controleer op berichten bij BRON]

Wanneer er terugkoppelberichten voor u klaarstaan, krijgt u dit als een
groene melding in beeld en worden de berichten op de achtergrond
verwerkt*

Door op de knop [Vernieuwen] te klikken worden de verwerkte
terugkoppelbericht(en) en/of registratieoverzicht(en) bijgewerkt in het
logboek en/of het tabblad Overzichten

Wanneer geen berichten voor u klaar staan krijgt u de melding
“Er staan op dit moment geen berichten voor u klaar”

*Doordat de berichten op de achtergrond worden verwerkt, kunt u
tijdens het verwerken doorwerken in het programma.
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9.2

Leerling(en) bijwerken/registreren bij BRON

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel BRON koppeling

Klik op het tabblad Leerlingenlijst

Klik op de knop [Alle leerlingen]

Zoek en selecteer de leerling(en) die u wilt registreren bij BRON

Selecteer de actie "Bijwerken/registreren" in het veld Kies een actie

Klik op de knop [Uitvoeren] als de leerling(en) succesvol verzonden
zijn krijgt u hiervan een melding
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9.3

Alle actieve of een selectie van leerlingen verzenden naar
BRON (bijvoorbeeld groep 8)

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
Klik in het startscherm op het onderdeel BRON koppeling

Klik op het tabblad Leerlingenlijst

Klik op de knop [Alle leerlingen]

Zoek in de kolom Status OAS op "Actief" of voor het verzenden van
groep 8 zoekt u in de kolom Groep naar "8"*

Klik op het bovenste selectievakje om alle leerlingen die overgebleven
zijn te selecteren

Selecteer de optie "Bijwerken/registreren" in het veld Kies een actie

Klik op de knop [Uitvoeren] U krijgt een melding of de leerlingen
succesvol zijn verzonden naar BRON

*Dit zijn twee voorbeelden van selecties die gemaakt kunnen worden.
U kunt de overige filters in het scherm ook gebruiken voor het maken
van andere selecties.
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9.4

Leerling(en) verwijderen uit BRON

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel BRON koppeling

Klik op het tabblad Leerlingenlijst

Klik op de knop [Alle leerlingen]

Zoek en selecteer de leerling(en) voor wie u de registratie wilt
verwijderen uit BRON

Selecteer de actie "Verwijderen" in het veld Kies een actie

Klik op de knop [Uitvoeren] als de leerling(en) succesvol verzonden
zijn krijgt u hiervan een melding*

Klik op het tabblad BRON status

Klik op de knop [Controleer op berichten bij BRON] om het
terugkoppelbericht op te halen en op de knop [Vernieuwen] om het
verwerkte terugkoppelbericht zichtbaar te maken

*Let op, het is van belang dat u het terugkoppelbericht van de leerling
ophaalt en controleert. Pas wanneer u het terugkoppelbericht van
BRON heeft ontvangen, dat de verwijdering van de leerling succesvol is
doorgevoerd, is de leerling daadwerkelijk verwijderd BRON.
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9.5

Registratieoverzicht opvragen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel BRON koppeling

Klik op het tabblad Overzichten

Vul de peildatum waarvoor u het registratieoverzicht wilt opvragen in

Klik op de knop [Opvragen]

Er komt een melding in beeld dat het registratieoverzicht is
opgevraagd bij BRON*

Klik op het tabblad BRON status

Klik op de knop [Controleer op berichten bij BRON] om het
registratieoverzicht op te halen en op de knop [Vernieuwen] om het
verwerkte registratieoverzicht zichtbaar te maken

Klik op het tabblad Overzichten

Klik op de link Download, om het registratieoverzicht te downloaden
en te openen in Excel

*Het kan enige tijd duren voor het registratieoverzicht bij BRON is
klaargezet.
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9.6

BRON meldingen

9.6.1 Code 311 Dubbele inschrijving op uw school
Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Zoek de betreffende leerling op en klik op het bewerk-icoon

Ga naar het tabblad BRON, vul de inschrijfdatum in die bij BRON
bekend is* en klik op de knop [Opslaan en sluiten]

Klik op het onderdeel BRON koppeling

Ga naar het tabblad Leerlingenlijst en klik op de knop [Alle leerlingen]

Zoek en selecteer de betreffende leerling

Selecteer in het veld Kies een actie de optie Verwijderen en klik op de
knop [Uitvoeren] om de registratie van de leerling te verwijderen

Ga naar het tabblad BRON status en klik op knop
[Controleer op berichten bij BRON]**

Ga terug naar de leerling, zet de inschrijfdatum terug en communiceer
de leerling opnieuw naar BRON
*Deze inschrijfdatum vindt u in de afkeuringsmelding van BRON in het
onderdeel BRON koppeling.
**Wacht op een terugkoppelbericht van BRON dat de registratie van de
leerling succesvol verwijderd is, voordat u doorgaat met
de volgende stap.
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9.6.2 Code 465 Eindtoetsgegevens zijn niet volledig ingevuld
Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Zoek de leerling op en klik op het Ga naar het actieve schooljaar-icoon

Klik op het onderdeel Toetsen en ga naar het tabblad Eindtoets

Controleer de eindtoetsgegevens* en wijzig of vul deze zo nodig aan

Klik op het SchoolOAS logo om terug te gaan naar het startscherm

Zoek de betreffende leerling op en communiceer de leerling opnieuw
naar BRON

*De code van de eindtoets is gekoppeld aan de Soort eindtoets die
u selecteert. Vul alle gegevens in die u van de leerling heeft voor de
eindtoets.
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9.6.3 Leerling is met zowel BSN als onderwijsnummer geregistreerd
Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Zoek de leerling op en klik op het bewerk-icoon

Haal het BSN of onderwijsnummer weg, zodat alleen het BSN of
onderwijsnummer wat bij BRON verwijderd moet worden, blijft staan*

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

Verwijder de registratie van de leerling uit BRON, zie hiervoor
stappenplan Leerling(en) verwijderen uit BRON**

Klik op het onderdeel Leerlingen en zoek de leerling op

Klik op het bewerk-icoon bij de leerling

Zet het BSN terug en verwijder onderwijsnummer, of zet het
onderwijsnummer terug en verwijder het BSN

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]
*Overleg altijd met BRON welke registratie van de leerling verwijderd
moet worden.
** Pas wanneer u het terugkoppelbericht van BRON heeft ontvangen,
dat de verwijdering van de leerling succesvol is doorgevoerd, is de
leerling daadwerkelijk verwijderd BRON en kunt u verder met de
volgende stap.
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10.

OAS Beheer

10.1

Nieuwe medewerker aanmaken

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O OAS Beheerder

Klik in het startscherm op de actie Nieuwe medewerker

Vul de persoonsgegevens van de medewerker in

Selecteer de rol die de medewerker moet krijgen en vul een
gebruikersnaam en wachtwoord in

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

10.2

Inloggegevens aanmaken of wijzigen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O OAS Beheerder

Klik in het startscherm op het onderdeel OAS Beheer

Zoek de betreffende medewerker op

Klik op het bewerk-icoon

Vul een gebruikersnaam en wachtwoord in of wijzig de aanwezige
gegevens

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]
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11.

Instellingen

11.1

Logo instellen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASBeheer O OAS beheerder
Klik in het startscherm op het onderdeel Instellingen

Klik in het tabblad Algemeen op de knop [Selecteer]

Selecteer het logo* en klik op de knop [Openen]

Het logo is nu ingesteld en wordt boven de overzichten en eventueel het
rapport getoond

*Let op, het bestand wat u selecteert moet een bestand zijn met een
afbeeldingsformaat. Dus bijvoorbeeld .png, .jpg of .jpeg.

11.2

Locaties aanmaken en bewerken

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASBeheer O OAS beheerder
Klik in het startscherm op het onderdeel Instellingen

Klik op de knop [Nieuwe locatie] of op het bewerk-icoon bij de
betreffende locatie*

Vul de gegevens in of wijzig deze waar nodig

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]
*Er mag altijd maar één Hoofdlocatie op de school zijn ingesteld en
hierbij dient minimaal het volledige brinnummer van de school en
postadres ingevuld te zijn, in verband met de BRON- en OSO-koppeling.

Handleiding SchoolOAS 5 stappenplannen

37

11.3

Sjablonen toevoegen vanuit Word

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASBeheer O OAS beheerder

Klik in het startscherm op het onderdeel Instellingen

Ga naar het tabblad Sjablonen

Klik op de knop [Nieuw sjabloon] bij Verslaglegging of Plan

Vul bij het veld Omschrijving de naam van het sjabloon in

Open het bestand met uw opgemaakte sjabloon in Word, selecteer alle
inhoud d.m.v. Ctrl + A en kopieer dit vervolgens d.m.v. Ctrl + C

Klik op de Plakken uit Word-knop (een plak-icoon met een blauwe W)

Ga terug naar het SchoolOAS, plak het sjabloon d.m.v. Ctrl + V in het
veld en klik op de knop [Plakken]

Selecteer alles nogmaals d.m.v. Ctrl + A en stel het lettertype, de
lettergrootte en letterkleur in*

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

*Wij adviseren deze onderdelen in het scherm zelf opnieuw in te stellen,
zodat deze opmaak ook goed overgenomen kan worden naar PDF.
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11.4

Keuzelijsten instellen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASBeheer O OAS beheerder

Klik in het startscherm op het onderdeel Instellingen

Ga naar het tabblad Keuzelijsten

Selecteer in het veld Onderdeel het betreffende onderdeel

Selecteer in het veld Keuzelijst de betreffende keuzelijst

Klik op de knop [Nieuwe ...] en vul een nieuwe term in

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] om de nieuwe term aan de
keuzelijst toe te voegen

Klik op het verwijder-icoon om een term te verwijderen

Klik op het bewerk-icoon om een term te bewerken en
vervolgens op te slaan
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12.

OSO (Overstap Service Onderwijs)

12.1

Aanleverpunt aanmaken in MijnOSO en registreren

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O OSO Beheerder
Indien u nog een aanleverpunt moet registreren, logt u eerst in
op MijnOSO

Ga naar de actie Toevoegen nieuw aanleverpunt*

Selecteer bij LAS "Dotcomschool" en vul de overige gegevens in

Kopieer de aanleverpuntsleutel door te klikken op het sleutel-icoon

Klik vanuit het startscherm in het SchoolOAS op
de actie Registreer aanleverpunt

Registreer de vier karakters van het brinnummer, het aanleverpunt
en de aanleverpuntsleutel

Klik op de knop [Registreren]

Het aanleverpunt is nu geregistreerd

*Indien u meer hulp nodig heeft bij het aanmaken van het aanleverpunt
adviseren wij u de helpdesk van OSO te raadplegen.
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12.2

OSO dossier klaarzetten

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O OSO beheerder

Klik in het startscherm op de actie OSO dossier klaarzetten/ophalen

Selecteer het Leerjaar, de Groep en het Overdrachtdrachtsprofiel

Vul het brinnummer (vier karakters) in van de ontvangende school

Selecteer welke gegevens en eventueel bijlage(n) u mee wilt sturen

Selecteer één of meerdere leerlingen die u wilt verzenden d.m.v. OSO*

Selecteer eventueel de mogelijkheid om de ontvangende school een
notificatie te sturen, dat zij de leerling op kunnen halen**

Klik op de knop [Aanmaken dossier(s)] om het dossier of de dossiers
klaar te zetten en bevestig dat de ouders inzage hebben gehad

Sluit het scherm door te klikken op het kruisje boven in het scherm

*Let op, het dossier van een leerling kan alleen klaargezet worden
wanneer het veld 'Ouders akkoord dossier' (Ja / Nee) gevuld is.
**Er wordt alleen een notificatie gestuurd wanneer de ontvangende
school eerder een poging heeft gedaan het dossier op te halen.
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12.3

OSO dossier ophalen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O OSO beheerder

Klik in het startscherm op de actie OSO dossier klaarzetten/ophalen

Klik op het tabblad Ophalen

Vul de vier karakters van het brinnummer van de school in die het
dossier heeft klaargezet

Vul het BSN van de leerling in

Klik op de knop [Ophalen OSO dossier]

Download het PDF-bestand en controleer de gegevens van de leerling

Klik op [Importeer dossier] om de leerling te importeren*

De leerling is nu toegevoegd aan uw SchoolOAS en is geregistreerd als
Ingeschreven leerling

*De leerling wordt direct toegevoegd als een nieuwe leerling wanneer u
het dossier importeert. Controleer dus eerst of de leerling handmatig al
is toegevoegd aan uw SchoolOAS.
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12.4

OSO dossier of logboekbericht verwijderen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O OSO beheerder

Klik in het startscherm op het onderdeel OSO dossiers

Selecteer de leerling(en) waarvoor u het klaargezette OSO dossier wilt
verwijderen of het logboekbericht(en) die u wilt verwijderen

Klik op [Verwijder geselecteerde dossier(s)]* of klik op [Verwijder
geselecteerde bericht(en)]

*Een leerling kan voor één school tegelijkertijd klaargezet worden.
Wanneer u een leerling voor een andere school wilt klaarzetten, dient u
eerst het klaargezette OSO dossier te verwijderen voordat u de leerling
opnieuw kunt klaarzetten.
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13.

Jaarplanning

13.1 Lesrooster aanmaken
Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
Klik in het startscherm op het onderdeel Jaarplanning

Selecteer het schooljaar en de groep

Selecteer de dag waarvoor u het rooster wilt gaan invoeren

Klik op de knop [Nieuw rooster item]

Vul de starttijd, eindtijd, de leerkracht, het leergebied en de
leeractiviteit in en klik op de knop [Opslaan en sluiten]

Herhaal bovenstaande stappen voor alle items die deze dag moeten
worden toegevoegd

Door een andere dag bij deze groep te selecteren kunt u het lesrooster
voor de andere dagen instellen
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13.2

Lesrooster dupliceren

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Jaarplanning

Klik op [Dupliceer rooster]

Selecteer links het schooljaar, de groep en de dagen
welke u wilt dupliceren

Selecteer rechts het schooljaar en de groep waarnaar
u het rooster wilt dupliceren

Klik op [Opslaan en sluiten]
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13.3

Invoeren vakanties, vrije dagen, vrije uren en extra uren

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Jaarplanning

Klik op het tabblad Vrije dagen

Selecteer het schooljaar en de categorie welke u wilt invoeren

Klik op de knop [Nieuwe vakantie], [Nieuwe vrije dag], [Nieuw vrij uur]
of [Nieuw extra uur]

Vul de Omschrijving, Van, Tot, Afdeling en aantal Klokuren in

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

Klik op de kolomnaam om de lijst te sorteren, door een tweede keer te
klikken sorteert u de andere kant op en door een derde keer te klikken
heft u de sortering op

Klik op het Exporteer naar Excel-icoon, om een Excel-bestand te
genereren

Open het Excel-bestand, sla het op, maak het bestand op of druk het
eventueel af
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13.4

Jaarplanningsoverzichten genereren en printen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Overzichten

Selecteer in het veld Overzicht de optie Jaarplanning

Selecteer in het veld Soort één van de volgende opties: Activiteitenplan,
Activiteitencluster of Urenberekening vakanties

Selecteer rechts het schooljaar en de groep* waarvoor u het overzicht
wilt genereren

Klik op de knop [Genereer overzicht]

Klik op het Export-icoon om het overzicht te genereren naar Excel, PDF
of Word

Open het gegenereerde bestand, om het overzicht vervolgens te kunnen
printen

*Alleen het overzicht urenberekening word niet per groep, maar per
cluster gegenereerd. U selecteert hiervoor het cluster waarvoor u het
overzicht wilt genereren.
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14.

Groepen indelen

14.1

Groepen dupliceren

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie
Klik in het startscherm op het onderdeel Groepen indelen

Klik op de knop [Dupliceer groepen] achter het schooljaar

Selecteer het schooljaar waarnaar de groepen gedupliceerd moeten
worden

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

Selecteer het volgende schooljaar en wijzig eventueel instellingen van
de groepen door de groepen te bewerken
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14.2

Nieuwe groep aanmaken

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Groepen indelen

Selecteer het schooljaar waarvoor u een groep wilt aanmaken

Klik op de knop [Nieuwe groep]

Vul de velden in, selecteer eventueel een locatie en rapport lay-out en
voeg de medewerkers toe*

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

*Alleen de medewerkers met als functie "Leerkracht" worden getoond
op de overzichten. Wanneer een medewerker niet op de overzichten
moet worden getoond, registreer dan een andere functie dan
"Leerkracht".
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14.3

Combinatiegroep aanmaken

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer

Klik in het startscherm op het onderdeel Instellingen

Voeg een locatie toe, met als locatienaam de naam van de
combinatiegroep, bijvoorbeeld "Groep 1A/2A"*

Klik op het onderdeel Groepen indelen

Voeg twee nieuwe groepen toe die een combinatiegroep moeten gaan
vormen, bijvoorbeeld 1A en 2A

Selecteer bij beide groepen de aangemaakte locatie met de naam van de
combinatiegroep en voeg dezelfde medewerkers als leerkracht toe

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

De groepen zijn nu aangemaakt als een combinatiegroep**

*U maakt alleen een nieuwe locatie aan als de betreffende
combinatiegroep hier nog niet aanwezig is.
**Via het onderdeel Overzichten kunt u klassenlijsten per locatie
genereren en printen. Zo heeft u alle leerlingen op één klassenlijst
geregistreerd staan.
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14.4

Medewerker koppelen aan een groep

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Groepen indelen

Selecteer het schooljaar waarvoor u de medewerker wilt koppelen aan
de groep

Zoek de betreffende groep op en klik op het bewerk-icoon

Selecteer in het veld Medewerker de medewerker die u wilt koppelen en
selecteer of vul de functie van de medewerker in*

Klik op de knop [Toevoegen]

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]

*Alleen medewerkers gekoppeld met de functie "leerkracht" worden
getoond in het lijstje van de groepen en op de overzichten, waaronder
eventueel het Digitale rapport.
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14.5

Meerdere leerlingen indelen in de groepen

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Groepen indelen

Klik op het tabblad Groepen indelen

Klik op het onderdeel Groepen indelen

Selecteer bij huidige groep, het schooljaar en de groep van
de leerlingen die u wilt indelen in een andere groep

Selecteer bij nieuwe groep, het schooljaar en de groep waarnaar de
meeste leerlingen moeten worden overgezet

Vul de startdatum met de dag dat de leerlingen in de nieuwe groep
moeten worden ingedeeld

Klik op de knop [Start invoeren]

Controleer of de groep bij alle leerlingen klopt en pas deze zo nodig aan*

Klik op de knop [Opslaan] om de leerlingen in te delen

*Wanneer een leerling niet ingedeeld moet worden in een andere
groep, maakt u het veld Schooljaar voor deze leerling leeg. De overige
velden zullen automatisch leeggemaakt worden en de leerling wordt
overgeslagen bij het opslaan van de nieuwe groepen.
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14.6

Individuele leerling indelen in een groep

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Zoek de leerling op*

Klik op het onderdeel Groepen indelen

Selecteer bij huidige groep, het schooljaar en de groep van de leerlingen
die u wilt indelen in een andere groep

Selecteer bovenin het tabblad het betreffende schooljaar, de betreffende
groep en de startdatum

Klik op de knop [Toevoegen]

Klik op [Opslaan en sluiten] om de wijzigingen bij de leerling
op te slaan**

*Let op, het is afhankelijk van de status die de leerling heeft, in welke
tabblad bij het onderdeel Leerlingen u wilt zoeken.
**De leerling wordt zichtbaar in de groep wanneer de status Actief is en
de startdatum op vandaag of in het verleden ligt.
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15.

Import/Export

15.1

EdeXML-bestand exporteren

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie O Intern begeleider
O OAS Beheerder
Klik in het startscherm op het onderdeel Import/Export

Klik op het tabblad Export

Selecteer het betreffende schooljaar, de groep(en)*, EdeXML keuze
en versie

Klik op de knop [Genereer EdeXML]

*Indien u geen groepen selecteert worden automatisch alle actieve
leerlingen meegenomen in het EdeXML-bestand.
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15.2

Foto's uploaden

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O BRON administratie O Intern begeleider
O OAS Beheerder
Klik in het startscherm op het onderdeel Import/Export

Klik op het tabblad Foto's uploaden*

Selecteer de betreffende groep

Klik op de knop [Selecteer] om de foto's van de leerling uit de
betreffende groep te selecteren

Klik op de knop [Openen] wanneer alle foto's zijn geladen

Selecteer de betreffende leerling achter de foto's**

Klik op de knop [Opslaan]

*Let op, foto's mogen alleen geüpload worden ter identificatie wegens
de privacy doelbinding binnen het LAS.
**Wanneer de foto's zijn opgeslagen met de naam van de leerling als
bestandsnaam, worden de leerling automatisch al gekoppeld aan de
betreffende foto's.
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16.
16.1

Eindtoets
Deelnemers aanmelden bij eindtoetsleverancier

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Administratie BRON O OAS beheer O Intern begeleider

Klik in het startscherm op het onderdeel Import/export

Ga naar het tabblad Eindtoets

Selecteer de eindtoets waarvoor de school is aangemeld

Selecteer de leerlingen die gaan deelnemen aan de eindtoets

Klik op de knop [Aanmelden leerlingen]*

*De terugkoppeling zal in het logboek onderin het tabblad
worden getoond.
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17.

Module Bestandsopslag

17.1

Bestanden uploaden

Beschikbaar voor de rollen:
O Alle rollen O Alle rollen zonder OASbeheer O Intern begeleider O Leerkracht

Klik in het startscherm op het onderdeel Leerlingen

Zoek de betreffende leerling op

Klik op het Ga naar het actieve schooljaar-icoon
of het Leerlingdossier-icoon

Klik op het onderdeel Bestandsopslag

Klik op de knop [Upload document]

Vul een Omschrijving, Soort bestand en Datum in*

Klik op de knop [Selecteer] om het bestand te selecteren

Klik op de knop [Uploaden] om het bestand bij de leerling op te slaan

*Alle velden zijn verplicht in te vullen.
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18.

Koppeling met Zwijsen instellen

18.1

Instellingen voor de koppeling met Zwijsen

Beschikbaar voor de rollen:
N.V.T.
Vraag de autorisatiesleutel voor de koppeling met Zwijsen aan via
support@dotcomschool.nl. Vermeld hierbij uw brinnummer
en aanleverpunt.*

Ga naar de Zwijsen leerkrachtmodule

Ga naar Algemeen beheer --> Koppelingen --> Leerlingvolgsysteem

Selecteer de koppeling "Dotcomschool"

Vul het brinnummer en eventueel aanleverpunt** in

Vul de opgevraagde autorisatiesleutel in

Selecteer het vakje bij 'LVS actief'

Klik op de knop [Opslaan]***

*Zodra u de autorisatiesleutel heeft ontvangen kunt u verder met de
volgende stappen.
**Het aanleverpunt wordt in Zwijsen aangeduidt als Dependancecode.
***De ingevoerde toetsresultaten worden nu direct geïmporteerd in
het SchoolOAS. Het kan wel zijn dat u in het SchoolOAS het scherm
Methodes moet verversen.
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Hoofdkantoor :
Gildenveld 13-15
3892 DC Zeewolde

t: 036 5472111
f: 036 5472112
e: info@dotcomschool.nl

Helpdesk :
t: 036 5472111
e: support@dotcomschool.nl

www.dotcomschool.nl
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