Nieuw in EduMaps!
In de afgelopen periode hebben we een aantal belangrijke aanpassingen gedaan in EduMaps.
•

Print leerlingen per lijn, incl. grafiek;

•

Print lijnen per leerling, incl. grafiek;

•

Ruimte fase-omschrijving in de Monitor verruimd;

•

Flexibel Leerlingplan;

•

Module Formulieren;

•

Beheer volgorde vakgebieden.

De komende periode werken we aan het inloggen met een Google Account, leermiddelen en
materialen koppelen aan competentieniveaus en aan de EduMapStore.

Module Formulieren is terug

Sinds de laatste publish heeft EduMaps weer een Module Formulieren (MF). Met MF is de school
in staat om eigenhandig formulieren toe te voegen aan EduMaps. We hebben MF gemaakt als
oplossing voor bijvoorbeeld het Overgangsdocument, een document dat in het Speciaal
Onderwijs wordt gebruikt bij de overgang van een leerling naar vervolgonderwijs of
arbeidsmarkt.
Maar met behulp van MF kan de school niet alleen een Overgangsdocument ontwerpen, maar
ook een formulier voor Medische gegevens, Stage, Huisbezoekverslag, etc. Samen met de
documentenupload in de EduMapsCloud is de school vanaf nu in staat om de volledige
dossiervorming van de leerling in EduMaps naar believen vorm te geven. Zij het LAS, wij de KLAS!

De leeftijdslijn in OVM
De rode lijn in EduMaps is, om precies te zijn, de “Onderwijsleeftijdlijn”. Enkele gebruikers
merkten al op dat deze lijn niet helemaal “leeftijdsadequaat” is. Dat is correct, de rode lijn stelt
het leerstofaanbod voor die hoort bij de fasen van die leeftijd, maar houdt daarbij geen rekening
met de kalenderleeftijd van de leerling en met de halfjaarlijkse fase-omschrijvingen.
Wij hebben dit gezien en voegen daarom de kalenderleeftijd en ook de leeftijdslijn binnenkort
toe aan OVM, samen met het Ontwikkelingsniveau (ON). Gebruikers zullen daarbij zelf kunnen
kiezen welke lijn ze willen tonen bij het invullen van de lijnen in de Monitor.

Overstap van OVM > EduMaps
Het moment van overstap van OVM naar EduMaps nadert. Er zijn momenteel al OVM-gebruikers
die met EduMaps werken en ook het aantal geplande conversies loopt op. In de komende weken
gaan we nog een aantal OVM-puntjes op de i zetten:

•

Toevoegen kalenderleeftijd in de Monitor en Ontwikkelingsniveau (ON) in print;

•

Een template ‘OVM Rapport’, die u zelf kunt aanpassen;

•

Uitbreiden van het OVM met materialen/activiteiten/leermiddelen/filmpjes, die
automatisch in het Groepsplan worden getoond (Nieuwe schooljaar).

Heeft uw organisatie de conversie nog niet gepland, dan kunt u via deze link aangeven op welke
datum u de overstap van OVM naar EduMaps wenst.

Het nieuwe schooljaar inrichten
U bepaalt zelf of u het komende schooljaar (20-21) inricht in OVM of straks na de definitieve
conversie in EduMaps. Kiest u voor de inrichting in OVM, dan wordt dit meegenomen bij de
conversie naar EduMaps. Let er op dat u alleen de klassen/groepen met kinderen in OVM
activeert die u ook daadwerkelijk volgt.
In EduMaps kunt u op ieder moment van het jaar een volgend schooljaar aanmaken en inrichten.

In memoriam: Dick Memelink
Deze week ontvingen wij het verdrietige nieuws dat Dick Memelink is overleden. Dick Memelink
was de grondlegger van het OntwikkelingsVolgModel (OVM). Zelfs nu nog spreken veel
gebruikers over het ‘OVM Memelink’.
Samen met Kobi Wanningen, die lang met Dick heeft samengewerkt, zetten wij op dit moment
de puntjes op de i in EduMaps, waar OVM als EduMap een eigen plek heeft gekregen en daar
hopelijk nog een lang leven beschoren is. Dit als eerste traject in de onderwijsketen, in een
applicatie die een nieuwe vorm van onderwijs voorstelt, met Dick Memelink aan de basis.

Vakantieplanning
De zomervakantie staat alweer voor de deur. Dit betekent dat ook wij gaan genieten van onze
vrije tijd in de weken van maandag 20 juli t/m vrijdag 14 augustus.
Uiteraard kunt u altijd een vraag sturen naar onze helpdesk (helpdesk@datacare.nl). U ontvangt
dan mogelijk niet direct een antwoord van ons, maar wel op korte termijn. Uiteraard pakken wij
de spoedgevallen zo snel mogelijk op.
Wij wensen u allen een fijne zomer toe!
Met vriendelijke groet,
Alle medewerkers van DataCare.

