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Handleiding voor scholen

INLEIDING
Hierbij ontvangt u de handleiding voor scholen die werken met de VABO planner. VABO is een afkorting
van VervangingsAdministratie
istratie BasisOnderwijs, dit is een hulpmiddel voor het plannen van invalkrachten.
Deze handleiding legt uit hoe u verzoeken kunt inbrengen voor een invalkracht. Tevens wordt uitgelegd
hoe u uw schoolgegevens kunt wijzigen en uw personeel kunt beheren.
Daarnaast wordt uitgelegd
itgelegd hoe u een aantal basis
basisinstellingen
instellingen kunt aanpassen om het gebruik van VABO
nog prettiger te maken. Voor een optimaal gebruik, kunt u inloggen via google chrome.
chrome
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INLOGGEN

U bereikt VABO via www.ponprimair.nl
www.ponprimair.nl, vervangingspool, pool 2.
Vervolgens kunt u inloggen met de aan u verstrekte inloggegevens.

1.1

WACHTWOORD VERGETEN

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten
vergeten, klikt u op “Uw wachtwoord vergeten?
? Klik hier.”.
Vervolgens vult u uw gebruikersnaam in en klikt u op de “Wachtwoord opvragen” knop.
U ontvangt vervolgens uw nieuwe w
wachtwoord per email.
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2

OPENINGSSCHERM

Na het inloggen verschijnt onderstaand scherm. Bovenaan het scherm ziet u diverse tabbladen, die
afzonderlijk behandeld zullen worden
worden. Ook vindt u in dit scherm een snelle weergave van uw openstaande
verzoeken.

2.1

VERZOEK TOT CONTROLE SCHOOLINFORMATIE

Wanneer de onderstaande melding in het vak Statistieken verschijnt
verschijnt, wordt u verzocht om uw school
informatie te controleren en incorrecte informatie te verbeteren. Door daarna op opslaan te klikken zal dit
bericht de volgende keer niet meer zichtbaar zijn.

2.2

SCHOOLINFORMATIE

Bij het vak Schoolinformatie kunt u het docume
document downloaden die u bij de tab "Scholen
Scholen" aan uw school
heeft toegevoegd.
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2.3

SCHOLEN

In het vak Scholen vindt u informatie van de matchers die aan u als school is gericht.

3

TABBLAD VERZOEKEN

Na het klikken op het tabblad Verzoeken verschijnt onderstaand scherm. Hier vind u een uitgebreid
overzicht van de door u gemaakte
e verzoeken. Via het linker menu (Zoekfilters) kunt u uw overzicht
filteren wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar een specifiek verzoek. Het menu met de zoekfilters is
standaard verborgen.. Om dit menu weer te geven klikt u op de groene pijltjes boven in het menu.
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3.1

VERZOEK INDIENEN

Om een nieuw verzoek in te dienen klikt u op de knop "Toevoegen" in het overzicht van uw verzoeken.

7

Maximedia BV Lintelerweg 40 7556 PD Hengelo (OV) Postbus 182 7550 AD Hengelo (OV) 074
074-8513800 info@maximedia.nl
info@maximed
www.maximedia.nl

Handleiding voor scholen

1. Te vervangen medewerker
Na invulling van de gegevens van de te vervangen medewerker worden deze gegevens bij uw school
opgeslagen en blijven ze beschikbaar voor een volgende keer. U kunt ook van te voren al uw
personeel invoeren
en bij Tabblad "Schoolpersoneel" (wordt verderop in deze
ze handleiding behandeld).
behandeld
In het veld "Opmerkingen" kunt u zaken kwijt die belangrijk zi
zijn
jn voor de vervanger of matchers.
matchers In
het veld "Opmerkingen
pmerkingen niet zichtbaar voor de vervanger
vervanger" kunt u opmerkingen kwijt die niet zichtbaar
zullen zijn voor de vervanger.
2. Verzoekgegevens
Hier heeft u de keuze uit diverse mogelijkheden o.a. afhankelijk van de reden van vervanging.
Bij de gevraagde inzetbaarheid kunt u meerdere groepen tegelijk aankruisen.
De "subreden" van het verzoek dien
dient ter verduidelijking van het soort
ort verzoek.
Wanneer u een "subreden" eerst kiest zal de hoofdreden automatisch ingevuld
gevuld worden. De "subreden"
is niet verplicht.
3. Periode van vervanging
Middels handmatig invoeren of via de kalender kan hier de periode voor vervanging aangegeven
worden. Dit kan per dagdeel aangepast worden. Indien bijvoorbeeld de maandag en woensdag niet
nodig zijn, dan kunt u dat vinkje verwijderen. Aanvragen kunnen op deze
eze manier voor korte of lange
periode ingevoerd worden. Is er een vaste korte periode dan is de laatste dag de "Definitieve
einddatum" en geldt een "Kortdurende
Kortdurende vervanging
vervanging".. Zie voorbeeld. Dit kan aangepast worden indien
het een langere periode betreft.
4. Gymnastiek
Is er op één van de vervangingsdagen Gymnastiek dan dient u dat ook aan te geven. De matchers
kunnen dan zoeken op vervangers met gym bevoegdheid.
Na het klikken op Opslaan ziet u uw verzoek staan met rechts een overzicht van de door uw ingevoerde
gegevens, zie 2.2
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3.2

VERZOEK BEKIJKEN

Verzoeken in de toekomst kunt u bekijken door links de gewenste periode te kiezen en te klikken op
Filters toepassen. U vindt hier tevens nog meer zoekfilters. Ook kunt u het overzicht van verzoeken
opslaan als Excel bestand. Klik hiervoor op “Opslaan als Excel-bestand”.

3.3

VERZOEK UITBREIDEN

U heeft de mogelijkheid om een ingediend verzoek uit te breiden.
Selecteer hiervoor het desbetreffende verzoek in de lijst en klik rechts op verzoek uitbreiden.
Vervolgens kunt u de begin- en einddatum wijzigen en de dagd
dagdelen selecteren. Het is niet mogelijk om
dagdelen te verwijderen.
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4

TABBLAD SCHOLEN

In het tabblad "Scholen" ziet u de gegevens van uw school. Wijzigen kan door op de knop "Wijzigen" te
klikken. Zie 4.2

4.1

SCHOOLGEGEVENS

In dit openingsscherm kunt u aan rechterkant, indien dit nog niet gebeurd is, een document (word/pdf)
(word/pd
van uw school uploaden. Zie 4.3. Dit document kan dan door vervangers ingezien worden. Indien wel
geüpload, kunt u het document inzien door te klikken op "Download school info".. Wijzigen kan dan ook en
u kunt dan het nieuwe document weer uploaden.
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4.2

WIJZIGEN SCHOOL
CHOOL INFO
INFORMATIE

Hier kunt u de gegevens van uw school aanpassen

1. Schoolgegevens
De "naam" en het "BRIN" van de school. Het BRIN moet een geldig BRIN zijn.
De schooltijden is een tekstvak waar informatie over de schooltijden geplaatst kunnen worden. Deze
zijn ook zichtbaar voor de invallers.
2. Overige
Informatie
nformatie over de "Denominatie" en het "Soort onderwijs".
Het vinkje "Stuur standaard een e
e-mail
mail bij een nieuwe boeking" geeft aan of u standaard een e-mail
e
wilt ontvangen indien er een vervanger gevonden is voor uw verzoek. Dit wordt verstuurd naar het ee
mail adres dat is ingevuld onder het kopje "Contactgegevens".
3. Contactgegevens
Het telefoonnummer en e-mail
mail adres waarop de school bereikbaar is. Eventueel een tweede e-mail
e
adres en website.
4. Bezoekadres
Het bezoekadres van de school. Dit is ook het adres dat de vervangers doorkrijgen indien ze in
moeten vallen.
5. Postadres
Het postadres van de school.
6. Directeur
Hier kunt u de gegevens van de directeur invoeren. Indien het vinkje "Geb
"Gebruiker
ruiker mag inloggen" is
aangevinkt kan de Directeur inloggen met de ingevulde "Gebruikersnaam" en wachtwoord.
Het wachtwoord is te wijzigen door het vinkje "Wijzig wachtwoord" aan te zetten, vervolgens vult u
uw nieuwe wachtwoord in. Dit herhaalt u nogmaal
nogmaals
s bij het veld "Wachtwoord herhaling".
Eventueel kunt u bij het instellen van het wachtwoord een e
e-mail
mail versturen naar het e-mailadres
e
van
de directeur.
7. Contactpersoon
Hier kunt u de gegevens van de contactpersoon invoeren. Indien het vinkje "Gebruiker mag inloggen"
is aangevinkt kan de contactpersoon inloggen met de ingevulde "Gebruikersnaam" en wachtwoord.
Het wachtwoord is te wijzigen door het vinkje "Wijzig wachtwoord" aan te zetten, vervolgens vult u
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uw nieuwe wachtwoord in. Dit herhaalt u nogmaals bij het veld "Wachtwoord herhaling".
Eventueel kunt u bij het instellen van het wachtwoord een e
e-mail
mail versturen naar het e-mailadres
e
van
de contactpersoon.
8. Aangepaste aanstellingsomvang
Het is mogelijk dat uw school standaard een andere aanstellingsomvang hee
heeft
ft bijvoorbeeld met een
continu rooster. Dit kunt u onderaan aangeven bij "Aangepaste aanstellingsomvang". Indien de
aanstellingsomvang voor één verzoek anders is
is, dient u dit bij het verzoek aan te geven. Zie 3.1
Op de eerste regel ziet u de standaard "Aanstellingsomvang" (voor een kortdurende vervanging). Op
de tweede regel kunt u een aangepaste aanstellingsomvang ingeven. Indien u een vak leeg laat wordt
de standaard waarde gekozen.
Op de derde regel ziet u de "Aanstellingsomvang langdurig" dit zijn de standaard waardes voor een
langdurige vervanging. Op de derde regelt kun u een aangepaste "Aanstellingsomvang langdurig"
ingeven. Indien u een vak lee
leeg laat wordt de standaard waarde gekozen.
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4.3

VOORBEELD SCHOOLINFORMATIE
SCHOOLINFORMATIEDOCUMENT VOOR VERVANGERS

Testschool
Adres:
PC en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website :
Aantal leerlingen:

Lintelerweg 40
7550 PD HENGELO(OV)
074-8513800
info@maximedia.nl
www.maximedia.nl
ca. 200 leerlingen.

Schoolmodel:
De Testschool is een neutraal bijzondere school. Er wordt gewerkt met een
jaarklassensysteem en er zijn combinatiegroepen. Er is een leerlingvolgsysteem. Wij zijn
een Daltonschool en werken volgens de basisprincipes van het Daltonsysteem.
Uitgangspunten zijn: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.

Methodes:
Rekenen:
Taal:
Begrijpend lezen;
Technisch lezen:
Biologie:

Wereld in getallen
Taal in Beeld
Goed gelezen
Estafette
Naut

Aardrijkskunde :
Geschiedenis:
Techniek:
Schrijven:
Verkeer:

Meander
Brandaan
Techniek Torens
Pennenstreken
Verkeerskranten

Digibord
In groep 3,4,5,6,7 en 8 wordt een digitaal schoolbord gebruikt.

Omstandigheden:
Testschool is gelegen aan een rustige doorgaande weg. De school is ontstaan in 1966 toen
de nieuwe wijk in opbouw was.

Schooltijden:
Groep 1 en 2
Ma
8.30 – 12.00u 13.15 – 15.15u
Di
8.30 – 12.00u 13.15 – 15.15u
Wo
8.30 – 12.15u
Do
8.30 – 12.00u 13.15 – 15.15u
Vr
vrij

Groep 3 en 4
Ma
8.30 – 12.00
Di
8.30 – 12.00
Wo
8.30 – 12.15
Do
8.30 – 12.00
Vr
8.30 – 12.00

13.15 – 15.15
13.15 – 15.15
13.15 – 15.15

Groep 5
Ma
Di
Wo
Do
Vr

t/m 8
8.30 – 12.00u 13.15 – 15.15
8.30 – 12.00u 13.15– 15.15u
8.30 – 12.15u
8.30 – 12.00u 13.15 – 15.15
8.30 – 12.00u 13.15 – 15.15

Routebeschrijving:
Vanuit alle richtingen
Vanaf Deventer/Amsterdam volgt u de snelweg richting Hengelo(A1).
(A1). Vervolgens verlaat u de snelweg via
afrit 30 (Hengelo/Borne). Aan het einde van de afrit gaat u rechts af. U gaat bij de eerste
kruising/verkeerslichten links. Daarna gaat u de eerste weg rechts. Vervolgens slaat u twee keer links af en
u bent gearriveerd bij Maximedia.

Regels in de klas:
Een klassenmap,met
enmap,met de meest belangrijke informatie is in elke klas aanwezig.

Directeur: M Verbiesen
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5

TABBLAD SCHOOLPERSON
SCHOOLPERSONEEL

Hier kunt u uw personeelsleden invoeren die vervangen mogen worden. Indien u dat doet bij het indienen
van een verzoek, dan vindt u ze hier weer terug.
Het beheer ervan
van geschiedt middels de knoppen "Wijzigen" en "Verwijderen".
Ook kunt u van deze lijst een Excel versie downloaden. Klik hiervoor op “Opslaan als Excel-Bestand”.
Excel

5.1

TOEVOEGEN SCHOOLPERS
SCHOOLPERSONEEL

Wanneer u schoolpersoneel wilt toevoegen via het schoolpersoneel overzicht klikt u op de knop
"Toevoegen".. Vervolgens vult u de velden met gegevens van het personeelslid.
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5.2

WIJZIGEN
IJZIGEN SCHOOLPERSON
SCHOOLPERSONEEL

Wanneer u schoolpersoneel wilt wijzigingen selecteert u de desbetreffende persoon in het overzicht.
Vervolgens klikt u op de knop “Wijzigen”.

5.3

VERWIJDEREN
ERWIJDEREN SCHOOLPER
SCHOOLPERSONEEL

Om schoolpersoneel te verwijderen selecteert u de desbetreffende persoon in het overzicht.
Vervolgens klikt u op de knop “Verwijderen”
“Verwijderen”.. Er zal u worden gevraagd of u het zeker weet dat u deze
persoon wilt verwijderen.
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AANPASSEN KOLOMMEN

In ieder overzichtsscherm bestaat de mogelijkheid om de volgorde van de kolommen te wijzigen. Deze
wijzigingen worden voor u opgeslagen zodat u dat niet iedere keer hoeft te doen.
U kunt de kolommen verplaatsen door met uw muis op de kolomnaam te gaan staan, de linkermuisknop
ingedrukt te houden en dan te verplaatsen naar de gewenste positie. Daar kunt u de linkermuisknop
loslaten.

Ook het aantal zichtbare kolommen kan geheel naar eigen wens ingesteld worden. Het programma
p
onthoudt de instellingen.
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PROFIEL WIJZIGEN

Om uw profiel te wijzigen, klikt u bovenin het scherm op de knop “Profiel wijzigen”.

Vervolgens kunt u hier uw gegevens aanpassen.
Wanneer u uw wachtwoord wilt wijzigen zet u een vinkje bij "Wijzig wachtwoord"".
Vervolgens vult u uw nieuwe wachtwoord in
in. Dit herhaalt u nogmaals bij het veld "Wachtwoord herhaling".

Wanneer u klaar bent met het wijzigen van uw profielgegevens
gegevens klikt u op “Opslaan”.
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LETTERGROOTTE AANPAS
AANPASSEN

U kunt de lettergrootte aanpassen met het “+” knopje voor groter en het ““-““ knopje voor kleiner.
U vindt deze knoppen rechts bovenin het scherm.
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