Nieuwsbrief
Scholen op de kaart juli 2016
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar aandacht
voor nieuwe gegevens die we voor u klaar hebben
staan om te publiceren, een mijlpaal in het aantal
Vensters-gebruikers en een aantal handige
verbeteringen in Scholenopdekaart.nl. De
eerstvolgende nieuwsbrief na de vakantie ontvangt u
eind augustus. Wij wensen u een fijne
zomervakantie!

Doorstroom
Ook de doorstroomgegevens zijn ververst en staan
voor u klaar om te publiceren. Hiermee kunt u de
indicator ‘Plaats in het vo na 3 jaar’ op
Scholenopdekaart.nl actualiseren. In het
ManagementVenster bevatten de rapporten
‘Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom’
en ‘Doorstroom naar het voortgezet onderwijs’
vernieuwde informatie.

Meer dan de helft van de scholen actief op
Scholenopdekaart.nl
Goed nieuws van ons IT-team bij Kennisnet, meer
dan vijftig procent van de scholen is actief op
Scholenopdekaart.nl. Dat betekent dat de olievlek
haar werk doet. Immers, hoe meer scholen mee
doen, hoe interessanter de site wordt voor het
publiek. Van nieuwe gebruikers horen we vaak dat
het gemak van het ManagementVenster voor hen
een aangename verrassing was. Kortom, scholen
die meedoen aan Vensters doen niet alleen de
buitenwereld een plezier, maar vooral ook zichzelf.
Gegevens 2015/2016 klaar voor publicatie
Eindtoets
Op mijn.vensters.nl staat een voorlopig bestand van
uw resultaten op de eindtoets 2015/2016 klaar. U
kunt ze nu vast toelichten en publiceren op
Scholenopdekaart.nl. Klopt er iets niet? Dan kunt u
dit tot 22 juli wijzigen in BRON. Lees hier meer over
het controleren, wijzigen en publiceren van uw
voorlopige eindtoetsgegevens. In het najaar
ontvangen wij het definitieve bestand van DUO.
Uiteraard hoort u het meteen van ons als het zover
is.
Personeel
Ook uw personeelsgegevens van afgelopen
schooljaar 2015/2016 staan voor u klaar in
mijn.vensters.nl. U heeft vier weken de tijd om ze te
controleren, toe te lichten en te publiceren op
Scholenopdekaart.nl. Daarna publiceren wij ze zoals
altijd automatisch.

Geen actuele tevredenheidsinformatie op
Scholenopdekaart.nl? Indicator offline gehaald
Wanneer u na 2013-2014 geen
leerlingtevredenheidsonderzoek heeft afgenomen en
gepubliceerd, dan zult u zien dat deze indicator is
ge-de-publiceerd. Deze maatregel nemen wij voor u,
omdat op het internet geldt: liever geen informatie
dan verouderde informatie. Maar niet gevreesd, de
gegevens zijn niet verdwenen, ze staan nog gewoon
in mijn.vensters.nl. En neemt u komend schooljaar
weer een enquête af en publiceert u deze, dan zal
hierbij de historie weer gewoon verschijnen. Ook is
het nog steeds mogelijk om uw
tevredenheidsonderzoek van afgelopen schooljaar in
te lezen en te publiceren. Wanneer u dit onderzoek
na 1 februari 2016 heeft afgenomen, verschijnt in uw
ManagementVenster het rapport Monitor Sociale
veiligheid.
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Overigens geldt hetzelfde voor wie na 2012-2013
geen oudertevredenheidsonderzoek meer heeft
afgenomen; de gegevens zijn offline gehaald.

het zorgvuldig omgaan met uw gegevens en leven
deze ook na. Wij doen er alles aan om dit in de
toekomst niet nogmaals te laten gebeuren.

Scholenopdekaart.nl wordt steeds een beetje
beter
Zoals u wellicht heeft opgemerkt is de zoekpagina op
Scholenopdekaart.nl wat veranderd. Nieuw is onder
andere de knop ‘Gebruik mijn huidige locatie’,
waarmee de bezoeker met één muisklik een lijst
krijgt van de dichtstbijzijnde scholen. Verder hebben
we de algemene informatie over de website wat
geactualiseerd. Deze aanpassingen komen voort
vanuit het bezoekersonderzoek dat we hebben
uitgevoerd. Komend schooljaar zullen we meer van
dit soort kleine wijzigingen gaan aanbrengen. Maar
onze belangrijkste prioriteit wordt de
naamsbekendheid van de site. Want, zo bleek uit het
onderzoek, er bestaat een grote behoefte aan onze
service bij ouders, maar slechts een selecte groep
weet de site tot nu toe te vinden. Werk aan de winkel
dus, want de site bruist van potentie!

Nieuw: direct online account aanvragen
Nieuwe gebruikers hoeven voortaan niet meer bij
hun bestuurder aan te kloppen voor een account,
maar kunnen direct online een account aanvragen.
Er wordt dan automatisch een mail gestuurd naar de
desbetreffende gebruikersbeheerder(s) in uw
bestuur met het verzoek u de juiste rechten te
verlenen om in het systeem aan de slag te gaan.

Excuses voor verkeerde mailing
Haastige spoed is zelden goed, zo bleek maar weer
toen wij vorige week tot onze schrik constateerden
dat we bij de mailing over de eindtoets het verkeerde
adresbestand hadden geselecteerd en in de CC
hadden gezet. Onze oprechte excuses indien u tot
de groep behoort die deze mail niet had moeten
ontvangen en voor het rondsturen van uw emailadressen. Wij hebben duidelijke richtlijnen over
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