• Verwijderen docentenaccounts en leerlinggegevens
van schooljaar '18-'19.
• Wie?
Eisma Edumedia
• Zie toelichting 4

uiterlijk 15 juli '19

voor 15 juni '19

• Invullen en retour sturen
formulier 'Online les- en
docentenmateriaal
schooljaar 19-20' naar
servicedesk@eisma.nl.
• Wie?
Contactpersoon school
• Zie toelichting 2

1 augustus '19

• Aanleveren bestand met
klassennamen voor
schooljaar '19-'20 naar
servicedesk@eisma.nl.
• Wie?
Contactpersoon school of
schooladministratie
• Zie toelichting 3

22 juli '19

maart tot augustus '19
voor 20 juli '19

• Controleren gegevens
leerlingadministratie,
inrichten van de ELO, testen
en pre-matchen.
• Wie?
Coördinator directe toegang
van school en de
schoolboekhandel
• www.kennisnet.nl

• Versturen van de
inloggegevens voor de
docentenaccount '19-'20
naar de contactpersoon
school via e-mail (mits het
formulier retour is).
• Wie?
Eisma Edumedia

• Activeren van docentenaccounts en klassennamen
schooljaar '19-'20.
• Wie?
Eisma Edumedia

vanaf 12 augustus '19

vanaf 12 augustus '19

• De leerlingen openen het
linkje van de les- methode in
de ELO en verschijnen in de
database/digitale klas. Geen
linkje? Melden bij de
leermiddelen-coördinator
van school.
• www.kennisnet.nl

• Doorgeven aan
servicedesk@eisma.nl welke
docent(en) aan welke klassen
gekoppeld kan worden.
• Contactpersoon school of
docenten

• Start van schooljaar '19-'20
• Mocht u problemen tegen
komen dan helpen wij u
graag! Servicedesk@eisma.nl
088-2944880 of WhatsApp
via 06-1217 8412.

Toelichting 2: Invullen en retoursturen formulier
Indien het formulier op tijd retour wordt gestuurd, dan geeft dat ons de gelegenheid om voorafgaand aan de zomervakantie de nieuwe inlogcodes aan te maken en te verzenden. Mochten wij
geen formulier retour ontvangen, dan zullen er niet automatisch docentenaccounts aangemaakt worden.
Toelichting 3: Automatisch in klassen plaatsen
Helaas zijn de leerlingen de afgelopen jaren bij de start van het schooljaar automatisch in de verzamelklas Edu-ix geplaatst. Wij willen dit komend schooljaar graag voorkomen. Hier hebben wij
uw hulp bij nodig. Graag ontvangen wij van u de klassennamen voor komend schooljaar. Wij hoeven alleen de naam van de klas te weten en niet welke leerlingen in welke klas worden
geplaatst.
Wij ontvangen graag van u een overzicht met klassennamen voor volgend jaar (bijvoorbeeld 1a t/m 1f) voor 20 juli. Indien het niet mogelijk is om de lijst voor deze datum te sturen, dan
ontvangen wij graag de lijst zodra deze gereed is. Indien wij geen klassennamen ontvangen, worden de leerlingen per leerjaar ingedeeld.
Mochten wij helemaal geen reactie ontvangen, dan zullen de leerlingen allemaal in één verzamelklas geplaatst worden en worden de docentenaccounts niet aangemaakt.
Toelichting 4: Verwijderen leerling- en docentenaccounts
Let op! Op 19 juli verwijderen wij alle leerling- en docentenaccounts en gegevens van schooljaar 2018-2019. Wilt u gemaakt werk van de leerling bewaren, dan dient u het gemaakte werk in
PDF op te slaan voor 19 juli (dit geldt alleen voor de Fiction-modules).
Vanaf 20 juli gaan wij aan de slag om alles in gereedheid te brengen voor schooljaar 2019-2020. De nieuwe docentenaccounts worden geactiveerd. Indien u de klassennamen heeft
doorgegeven, voeren wij de klassenindeling in. U ontvangt bericht van ons wanneer een en ander gereed is.

