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€1000,-

sCoolTools pilot tot aan
de zomervakantie

Leerdoelen Management Systeem

2 Workshops
Leerdoelgericht+Basisrooster
Vanuit het curriculum van de school worden per klas en per schoolperiode (semi-)automatisch per leerling een leerdoelenplan
gemaakt. Per leerling wordt de voortgang per leerdoel bijgehouden. Met een druk op een knop krijg je inzicht in de voortgang
van de klas en de hele school.
Toegang voor leerlingen en ouders, waardoor ze weten waar die leerling staat en wat er nog moet gebeuren. Dit verhoogt het
eigenaarschap van de leerling (en ouders). Met onderlinge communicatiemogelijkheden. Een set aan tools, waarmee de leraar
de informatie en/of stappen mee kan geven hoe het leerdoel te behalen is (de Studiewijzer). De leerlingen kunnen een digitaal
portfolio bijhouden in relatie tot de leerdoelen waarmee ze bezig zijn (geweest). Het biedt alle betrokkenen een compleet
digitaal portfolio. Plus een basis roosterprogramma waarbij leerlingen groepsgewijs worden ingedeeld. Het biedt de leraar
inzicht in de onderwijsbehoefte van de aanwezige leerlingen, waardoor differentiatie georganiseerd kan worden en leerlingen
zelfstandig aan de slag kunnen.

Leerdoelgericht+Persoonlijke Roosters
Het roostergedeelte heeft allerlei extra features waardoor er per leerling een eigen rooster uitkomt.
Daarbij wordt rekening gehouden met de behaalde en nog te behalen doelen. Plus dat de leerling voor
een deel van het rooster ook nog keuzemogelijkheden heeft. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de
beschikbare leraren. Het rooster kan ook direct aangepast worden bij ziekte van leraren. Het is een
efficiënte en inzichtelijke manier om vormen van gepersonaliseerd onderwijs te organiseren en goed
gebruik te maken van leerpleinen en devices.

Naast meer overzicht en grip op uw onderwijsorganisatie verlaagt u met sCoolTools ook de administratieve lasten op school.

™
Leerdoelen Management Systeem

De onderdelen van sCoolTools

sCoolCore
Curriculum

Het schoolcurriculum uitgesplitst in
Hoofdgebied, Deelgebied en Leerdoelen.
Deze zijn gekoppeld aan een niveau/groep/
klas en de periode van het jaar dat dit
normaliter gegeven wordt.

sCoolUser
Hierin wordt informatie vastgelegd van de
leraren, leerlingen, ouders en andere
schoolfunctionarissen, inclusief hun
toegangsmogelijkheden tot het systeem
met inachtneming van de Privacy-wetgeving.

De school kan een eigen curriculum
uploaden.

Leerdoelen verdiepingspagina

Per afzonderlijk leerdoel is er een pagina
met de volgende onderdelen:
•

•

•
•

Notities
Notitiepagina, zodat elk jaar de 		
juiste info voor dat leerdoel
terug gevonden kan worden.
Stappen
De stappen die leerlingen moeten
doorlopen om het doel op behaald te
krijgen. Hier kunnen meerdere stappen
worden uitgeschreven en later aan
leerlingen worden toegekend.
Bestanden
Bestanden bewaren, die bij dit leerdoel
horen.
Messenger
Chatbox met andere leraren over dit
leerdoel.

•

Hierin komt alle informatie samen van
de leerling. De onderdelen zijn:
•
•
•

•
•
•

Totaal overzicht van de status van een groep
leerlingen t.o.v. leerdoelen gefilterd op:
Onderdeel van het curriculum
Groep
De leerlingen aanwezig in een les

Dit omvat alle componenten van het
Persoonlijk Leerdoelen Plan (PLP). Het
is zowel toegankelijk voor leraren,
leerlingen als ouders.

sCoolFolio

Doelenoverzicht

•
•
•

sCoolTracker

•

sCoolTracker
(Zie de aparte beschrijving van
het onderdeel sCoolTracker).
Behaald
Totaaloverzicht van alle
behaalde doelen.
sCoolDrive
De bestanden die door de leerling
zijn geupload verbonden met
specifieke leerdoelen.
Klassen/Niveau
De juiste groep /niveau per
deelgebied van de leerling.
Profiel
De standaard informatie van
de leerling en ouder
sCoolMessenger
3 Chatboxen gekoppeld aan
deze leerling
1: Leraar/Ouder/Leerling
2: Ouder/Leraar
3: Leraren onderling
Notities
Notitiepagina over de leerling
met export mogelijkheid.

•

•

•

PLP
Het Persoonlijk Leerdoelen Plan (PLP)
wordt automatisch gegenereerd vanuit
het curriculum en het niveau van een
leerling per deelgebied. Alle
leerdoelen, die aan dat niveau en die
periode gekoppeld zijn, komen in het
PLP.
Status
Die Leerdoelen krijgen bij de start van
de periode de status actief. De leerling
moet proberen om binnen die periode
het doel op Behaald te krijgen.
Stappen
Vanuit de leerdoelen verdiepingspagina
kunnen de stappen per doel aan de
leerlingen worden gegeven.
sCoolMessenger per Leerdoel
Er is per leerdoel een Chat met de
gekoppelde leraar waar ook de leerling
bewijsvoering kan uploaden.

sCoolDrive
Digitale vastlegging van allerlei type bestanden per leerling:
•
•

Bewijsvoering
Bestanden die gekoppeld worden aan
leerdoelen.
Leerling bestanden
Leraren kunnen bestanden uploaden
die enkel voor hun inzichtelijk zijn, denk
hierbij aan een OPP.

sCoolGroups
Hiermee kunnen leerlingen samen met
leraren in groepen geplaatst worden, die
gebruikt kunnen worden om het onderwijs
te organiseren, o.a. via het roosteren van
die groepen. Er zijn drie soorten groepen.
•
•

•

Vaste groepen
Dit is de vaste klas of stamgroep van
de leerling.
Niveau groepen
Leerlingen gekoppeld aan een niveau
per deelgebied ten behoeve van de
planning van lessen.
Specifieke groepen
Leerlingen met specifieke behoeften,
waar in de organisatie van het
onderwijs rekening mee wordt
gehouden.

sCoolHelp
Handleidingen en toegang tot helpdesk
voor elke gebruiker.

sCoolPlanner
Rooster programma, waarin de leerlingen
verplicht naar lessen moeten en/of keuzes
krijgen voor een deel van de lessen.
Het rooster wordt gemaakt aan de hand van
beschikbaarheid van leraren, en de verdeling
van de leerlingen over groepen en niveaus.
De status van de leerdoelen kunnen bij
het roosteren betrokken worden.

sCooldesk
Start pagina met een overzicht van:
•
Rooster
•
Absentie
•
Doelenoverzicht
•
sCoolMessenger

sCoolFacts
Analyse programma waarin je vanuit alle
data in het systeem rapporten kan maken.

