Wijziging werken met gebruikers in MOO
Betere mogelijkheden om leerlingen in te delen in groepen

Betere mogelijkheden om leerlingen
in te delen in groepen
De wijze waarop MOO leerlingen indeelt in groepen wordt aangepast. Deze aanpassing is er op gericht om een nog betere
aansluiting te vinden bij enerzijds de onderwijspraktijk en anderzijds
de inrichting van het LAS van scholen.

• O
 pdrachten kunnen voortaan worden toegewezen aan groepen
en hoeven niet langer direct toegewezen te worden aan iedereen van hetzelfde leerjaar of leerling per leerling individueel te
worden toegewezen.

De huidige situatie

Wanneer vindt de update plaats?

Tot op heden worden in MOO leerlingen ingedeeld in groepen op
basis van hun leerjaar, ook wel bekend als de ‘standaardgroepen’
(per leerjaar zijn daarbinnen ten behoeve van de inlog standaard
zes groepsgebruikers gedefinieerd, zoals de accounts 3A t/m 3F).
Naast de indeling op leerjaar kunnen leerlingen additioneel worden
ingedeeld in projectgroepen.

Vrijdagavond 24 oktober 2014 zal de update plaatsvinden, met
mogelijk een uitloop naar zaterdagochtend.

De huidige beperking
De bovengenoemde indeling in standaardgroepen heeft weliswaar als
voordeel dat de groepsindeling overzichtelijk blijft, maar tegelijkertijd
als nadeel dat een leerkracht van bijvoorbeeld groep 3 alle kinderen
in beheerschermen ziet met leerjaar 3. Op scholen waar bijvoorbeeld
gebruik gemaakt wordt van parallel- of combinatiegroepen leidt dit tot
hinder in de dagelijkse werkzaamheden van een groepsleerkracht.

De nieuwe verbeterde situatie
Na uitrol van de aanstaande update worden leerlingen niet langer
ingedeeld in groepen op basis van hun leerjaar 0 t/m 8, maar indien uw LAS via Basispoort gekoppeld is aan MOO - voortaan op
basis van de groep waar ze in uw LAS toe behoren. Indien uw LAS
niet gekoppeld is, bestaat uw winst er uit dat u zelf groepen kunt
gaan definiëren en vullen. De huidige mogelijkheden die projectgroepen bieden blijven overigens gewoon bestaan. We maken dus
voortaan onderscheid tussen ‘groepen’ (‘3A’, ‘De Kikkers’, etc) en
‘projectgroepen’ (willekeurig door u samen te stellen).

Hoe ziet de overgang er uit?
Het leerjaar van een leerling wordt na de update in MOO nog wel
getoond, maar voortaan als eigenschap. Uw LAS of uzelf stuurt de
groepsindeling. Bent u dan straks na de update ineens uw hele
groepsindeling kwijt? Nee, uiteraard is deze overgang goed geregeld. U leest verderop in dit document meer details daaromtrent.
En zeker zo belangrijk: na de update zien uw leerlingen hooguit
enkele kleine grafische wijzigingen op de Inlog-assistent. Indien
u geen gebruik maakt van de Inlog-assistent, dan zijn er voor uw
leerlingen helemaal geen wijzigingen zichtbaar.

Welke voordelen?
Al met al wordt de groepsindeling een flexibel instrument, waarmee
u de voor u gewenste indelingen kunt bewerkstellingen. Hieronder
enkele voordelen op een rij:
• De namen van de groepen komen exact overeen met de situatie
die op school gebruikelijk is, bijvoorbeeld ‘3A’, ‘De Kikkers’ of
‘Combiklas 7/8’;
• Leerkrachten ‘zien’ alleen de leerlingen die ook daadwerkelijk in
hun groep zitten;
• In één groep kunnen leerlingen zitten uit verschillende leerjaren;
• Indien uw school met Basispoort werkt, worden de groepen
automatisch overgenomen uit het LAS (zoals Esis of ParnasSys);

Hoe verloopt de overgang naar de nieuwe
wijze van indelen?
Eigenlijk alles gebeurt automatisch en de dingen die u zelf moet
doen zijn louter optioneel. U kunt die werkzaamheden dus uitvoeren
op het moment dat dit u het beste past. Wat gebeurt automatisch:
• Indien in uw MOO thans standaardgroepen voorkomen die qua
naamgeving exact corresponderen met groepen in uw gekoppelde
LAS (dus MOO = LAS), dan zullen deze groepen na de update als
groep (blijven) verschijnen en gevuld zijn met de leerlingen die daar
in uw LAS onder vallen. Tevens zullen deze gegevens vanaf dat moment iedere nacht worden gesynchroniseerd (van LAS naar MOO);
• Indien in uw MOO thans standaardgroepen voorkomen die qua
naamgeving niet corresponderen met groepen in uw gekoppelde LAS (dus: wel in MOO, niet in LAS), dan zullen deze groepen
na de update als projectgroep verschijnen en gevuld zijn met de
leerlingen die daar nu in MOO ook reeds in zitten;
• Indien in uw LAS thans groepen voorkomen die niet die qua
naamgeving niet corresponderen met groepen in MOO (dus: niet
in MOO, wel in LAS), dan zullen deze groepen na de update als
groep verschijnen en gevuld zijn met de leerlingen die daar nu in
uw LAS ook reeds in zitten;
• Indien u geen LAS-koppeling heeft, dan wordt elke huidige
standaardgroep na de update gehandhaafd als een groep en
zal deze gevuld zijn met de leerlingen die daar nu in MOO ook
reeds in zitten;
• In het scherm [Beheer-Groepsbeheer] ziet u na de update alle
toepasselijke groepen en projectgroepen. Doublures met betrekking tot groepen zullen niet optreden, tenzij en indien in MOO
en in uw gekoppelde LAS één-en-dezelfde groep voorkomt onder
twee afwijkende namen. Bijvoorbeeld als ‘De Gele Vlinders‘ in uw
LAS, maar als ‘3’ in MOO. Conform bovenbeschreven logica zal
de LAS-variant ‘De Gele Vlinders‘ als groep getoond worden en
zal de MOO-variant ‘3’ als projectgroep getoond worden.

Wat moet ik (als ICT-coördinator)
op mijn school doen om de overgang
soepel te laten verlopen?
In principe hoeft u niets te doen, tenzij u op enig moment zaken zou
willen opschonen. Concreet zou dat kunnen gaan om het verwijderen van een projectgroep die niet langer relevant is, alsmede
het daarmee samenhangend in gebruik nemen van een nieuw
beschikbaar gekomen groep. Dit opschonen speelt:
• B
 ij oorspronkelijke standaardgroepen, die overbodig raken
omdat ze voortaan als groep onder de in het LAS gehanteerde
naam worden ingelezen (het eerder gebruikte voorbeeld: uw
projectgroep ‘3’ is overbodig, omdat via de LAS-koppeling tevens
de corresponderende groep ‘De Gele Vlinders’ beschikbaar is);

• B
 ij oorspronkelijk in MOO aangemaakte projectgroepen, die
overbodig raken omdat ze voortaan rechtstreeks als groep vanuit
het LAS worden ingelezen.

• V
 erwijder de overbodige projectgroep door op het kruisje achter
de groep te klikken. Herhaal deze stap voor elke projectgroep
die u wilt verwijderen.

Hieronder leest u de stappen die u daarvoor moet uitvoeren. Hanteer de goede volgorde!

Stap 1 - Werken met groepsgebruikers/groepslogin
Als u in de nieuwe situatie ook gebruik wilt maken van één account
voor een hele groep, dan kunt u in MOO voor deze nieuwe groep
ook weer de groepslogin inschakelen. Dit kunt u doen door de
bewuste groep te openen in het scherm [Beheer-Groepsbeheer] en
de gewenste optie te kiezen bij het onderdeel groepslogin.
Nota bene: indien u gaat werken met groepsgebruikers/groepslogin, dan moet u de eventuele lokale software voor de groep
opnieuw toewijzen. Dit hoeft niet voor de individuele leerlingen.

Stap 2 - Voorkom dataverlies bij
het verwijderen van groepen
Indien u in de oorspronkelijke situatie gebruik maakt van groepsgebruikers (d.w.z. de accounts zoals 3A t/m 3F) en leerlingen dus
niet altijd individueel met hun eigen gebruikersnaam inloggen, dan
moet u bij het verwijderen van een dergelijke projectgroep opletten
om dataverlies te voorkomen. Bij het verwijderen van de betreffende
projectgroep zullen namelijk ook de groepsgebruikers 3A t/m 3F
worden verwijderd, met inbegrip van hun data. Leerlingaccounts (en
bijbehorende data) wordt daarbij vanzelfsprekend niet verwijderd.
Verlies van aan groepsgebruikers gekoppelde data kunt u voorkomen door - voordat u groepen gaat verwijderen - op de Leerkrachtenschijf (L) naar de snelkoppeling leerlingdocumenten te gaan. U
komt nu in het overzicht van alle mappen. U ziet nu de mappen van
zowel de oude groepsgebruikers als de nieuwe groepen (met hun
onder stap 1 aangemaakte groepsgebruiker). Kopieer de gehele
inhoud van de oude map naar de nieuwe map.

Stap 3 - Oorspronkelijke standaardgroepen verwijderen
Als u zich ervan verzekerd heeft dat er geen data verloren zal gaan
(zie stap 2), kunt u de volgende stappen ondernemen om een
overbodige oorspronkelijke standaardgroep – met inbegrip van de
zes standaard groepsgebruikers (zoals de accounts 3A t/m 3F) – te
verwijderen:
• L og in als ICT-Coördinator;
• Ga naar MOO en klik op het tabblad [Beheer];
• Klik op [Groepen];

Stap 4 - Hanteren van de Inlog-assistent
Als uw school gebruik maakt van de (optionele) Inlog-assistent van
deklas.nu, dan kunt u deze na de update ook weer hanteren voor
nieuwe groepen (niet voor projectgroepen). Ook dat kunt u doen in
het scherm [Beheer-Groepsbeheer]. Als u de Inlog-assistent inschakelt op een groep, dan zal de groep worden weergegeven als een
knop op het inlogscherm om makkelijker in te loggen.

Stap 5 - Eventueel opschoning programmatabblad combinatiegroepen
Indien uw LAS via Basispoort gekoppeld is aan MOO en in uw LAS
bovendien combinatiegroepen (groepen samengesteld uit kinderen
van meerdere leerjaren) voorkomen, dan zal na de update de in
MOO op het programmatabblad aan deze groep toegekende
software mogelijk te ruim ingesteld zijn. Het zal namelijk (voorzichtigheidshalve) de optelsom zijn van de software die op leerjaarbasis
was toegewezen aan de (meerdere) oorspronkelijke standaardgroepen van waaruit de leerlingen in MOO afkomstig waren en nu
geplaatst zijn in de combinatiegroep. Het kan wenselijk zijn om hier
enigszins in op te schonen, opdat het programmatabblad van de
leerlingen niet onnodig vol staat.

Stappenplan

U maakt gebruik
van MOO.

U heeft
uw gebruikers
geïmporteerd vanuit
een edex bestand.

U heeft
MOO gekoppeld
met Basispoort.

U wilt de leerlingen
niet langer blijven
indelen op basis
van leerjaar.

Zie volgende
schema.

U wilt de leerlingen
nog blijven indelen
op basis van
leerjaar.

U heeft in de
komende periode
de tijd om in uw
eigen tempo over
te stappen naar de
nieuwe groepen.
U kunt geen nieuwe
software toewijzen
aan de oude standaardgroepen.

U heeft uw
gebruikers handmatig ingevoerd.

U wilt de leerlingen
niet langer blijven
indelen op basis
van leerjaar.

U wilt de leerlingen
nog blijven indelen
op basis van
leerjaar.

U wilt de leerlingen
niet langer blijven
indelen op basis
van leerjaar.

U wilt de leerlingen
nog blijven indelen
op basis van
leerjaar.

U kunt nu zelf uw
groepen definiëren
en vullen.

U hoeft niets
te doen.

U kunt nu zelf uw
groepen definiëren
en vullen.

U hoeft niets
te doen.

U heeft uw gebruikers gekoppeld
aan Basispoort en
wilt gaan werken
met de nieuwe
mogelijkheden.

Uw leerlingen
maken gebruik van
de groepslogin.

Uw leerlingen
loggen individueel in.

Verwijder de
oorspronkelijke
standaardgroep.

Uw leerlingen zien
nu de groepen met
de voor hen bekende naam in de
de Login-assistent.
Zij kunnen verder
op de gebruikelijke
wijze inloggen.

Optioneel:
- Schakel de
de Inlogassistent in.
- Schoon het programmatabblad
op (bij combinatiegroepen).

Schakel voor uw
nieuwe groep de
groepslogin in.

Voorkom dataverlies
bij het verwijderen
van de standaardgroep. Kopiëer
oude data naar de
nieuwe groep.

Verwijder de
oorspronkelijke
standaardgroep.

Uw groepsgebruiker heeft nu een
nieuwe gebruikersnaam. Namelijk
[naamgroep]@
[naamschool.nl].
N.B.: het deel voor
de @ is alleen
gewijzigd als de
groepsnaam in uw
LAS anders is dan
de naam van de
standaardgroep
in MOO.

Optioneel:
- Schakel de
de Inlogassistent in.
- Schoon het programmatabblad
op (bij combinatiegroepen).

