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Essen, 15 september 2015
Account voor online toegang tot onze puntenboeken

Beste ouder(s)
Wij bieden u naast de klassiek afgedrukte versie van het rapport (Rapport 1/RP1 op 26/10/2015) ook een gratis
account aan voor ons puntenprogramma in ‘Schoolonline’.
U vindt het webadres, gebruikersnaam en wachtwoord in de brief als bijlage. Wij voorzien een persoonlijke
login voor elke ouder.
Elke ouder krijgt hiermee online toegang tot:
 de resultaten van alle evaluatiemomenten voor dagelijks werk van zijn/haar kind(eren),
 een afdruk van rapporten (vanaf de avond dat een rapport fysiek werd meegegeven op school),
Voor het jaarkalender blijven we onze website gebruiken: www.stjozefasoessen.be. Daar vindt u op de
startpagina ook meteen de link naar Schoolonline.
Gebruikswijzer
1. U logt in en krijgt volgende startpagina te zien:

Onder ‘snelkoppelingen’ vindt u het icoontje van het puntenboek (afbeelding telraam) en daarnaast het
icoontje ‘printbeheer’ (afbeelding printer). Door gewoon te klikken op het icoontje komt u in het onderliggende
programma terecht.
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Via de link ‘Schoolwebsite’ onderaan komt u meteen op de website van de school terecht waarop u o.a. vlot
ons volledig jaarkalender, foto’s en informatie rond studieaanbod en inschrijvingen kan raadplegen.
2. Snelkoppeling Puntenboek
Hier vindt u per kind dat bij ons school loopt een tabblad waarin klas, nummer en naam vermeld staan met
eronder telkens de lijst van vakken met de naam van de vakleerkracht. Door te klikken op de blauwe pijl vóór
elk vak, klapt deze pijl open (wordt geel) en verschijnen alle evaluatiemomenten met vermelding van datum,
onderwerp en resultaat. Als u opnieuw op de (nu gele) pijl klikt, klapt het vak weer dicht. U kan ook klikken
op ‘alles openklappen/dichtklappen’ bovenaan en dan gebeurt dit meteen voor alle vakken.

Een onvoldoende zal rood gekleurd staan, een afwezigheid herkent u aan de blauwe letter ‘A’.
Let wel: een ‘A’ kan ook betekenen dat dit onderdeel nog niet werd afgenomen bij zoon/dochter, of dat het
gaat om een specifieke versie van een toets/taak waaraan zoon/dochter sowieso niet moest deelnemen.

U krijgt hier telkens de deelresultaten voor elk vak te zien. Op een rapport zullen deze deelresultaten steeds
verrekend worden tot een percentage per vak, waarbij binnen elk vak wordt rekening gehouden met het
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gewicht van elke deeltoets of –taak binnen het geheel van de leerplandoelen en waarbij voor het algemene
percentage de vakken een gewicht krijgen volgens het aantal uren per week. Een herhalingstoets zal bv.
meer doorwegen dan een kleine kennistoets, wiskunde heeft een groter gewicht dan bv. geschiedenis.
Het heeft dus geen zin hier zelf percentages te berekenen, ze zullen niet overeenstemmen met de
percentages die u op het rapport zal zien verschijnen. Uiteraard geven deze deelresultaten wel een heel
goed zicht op welke leervorderingen zoon/dochter maakt.
Door op het ‘blauwe huisje’ in de rechterbovenhoek te klikken keert u steeds terug naar de startpagina.

3. Snelkoppeling printbeheer
Wanneer een rapport wordt meegegeven op school zal diezelfde avond vanaf 18.00 uur ook hier een
rapportafdruk aangemaakt kunnen worden in pdf-formaat. Let wel: het programma zal steeds een actuele
stand van zaken opmaken. Als leerkrachten ondertussen al nieuwe evaluatiemomenten invoerden voor hun
vak, zullen deze resultaten bij een latere rapportafdruk mee verrekend worden en kunnen de percentages
dus verschillen van die op het fysiek meegegeven rapport.
Om een rapportafdruk te maken klikt u gewoon op de link onder de naam van zoon/dochter en de afdruk
wordt geopend in een nieuw tabblad van uw internetbrowser.

Wij hopen u allen van dienst te zijn met deze aanpak en zijn uiteraard beschikbaar voor vragen en/of
opmerkingen.
Vriendelijke groet
De leerkrachten

Nancy Lenaert en Dirk Konings
directie
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