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Kennis(en)kringen najaar 2010  

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan een van de Kennis(en)kringen die IbO in het 
najaar organiseert. Kent u het begrip Kennis(en)kringen al? In deze door IbO georganiseerde 
bijeenkomsten wordt kennis over het gebruik van @VO en My@VO en `best practices’ van de 
administratieve processen daar omheen gedeeld in een direct contact met collega’s. De 
kenniskringen zijn bestemd voor applicatiebeheerders, medewerkers van de administratie en 
anderen die intensief met @VO werken en/of verantwoordelijk zijn voor zaken als inrichting en 
functionele beheer. Per onderwerp kunt u ook overwegen of er een collega mee kan komen. 

De kenniskringen blijken te voldoen aan een behoefte en worden gewaardeerd. Het overgrote 
deel van onze leden heeft al deelgenomen aan eerder georganiseerde kenniskringen. IbO 
organiseert vanaf september weer kenniskringen in acht regio’s. Daarnaast is een bijeenkomst 
gepland speciaal voor praktijkscholen die @VO gebruiken.  

Hierbij ontvangt u het rooster van alle bijeenkomsten die nu zijn gepland. De bijeenkomsten 
vinden plaats bij een school van 12:30 t/m 16:00 uur. Alle leden krijgen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging in de betreffende regio. Aanmelding is ook nu al mogelijk door te 
reageren op deze email.     

 

*)   Het onderwerp op 5 oktober is nog onder voorbehoud 

**) De PrO bijeenkomst op 7 oktober is gepland van 10:30 t/m 14:30 uur  

 

Regio Datum  Plaats Onderwerp 

West 13 september 2010 Rotterdam Webportaal 

Noordwest 16 september 2010 Voorhout (Maatschappelijke) stage 

Midden 21 september 2010 Gouda Managementinformatie –  MagnaView 

Noordoost 23 september 2010 Appingedam Webportaal 

Zuidoost 28 september 2010 Heerlen Vensters voor verantwoording 

Zuid 5 oktober 2010 Oudenbosch LVS  *) 

PrO 7 oktober 2010      **) Coevorden LVS / IOP 

Oost 8 november 2010 Haaksbergen @VO 3.0 

Zuidwest 11 november 2010 Gorinchem @VO 3.0 



 

Profielsite IbO 

Maakt u al gebruik van de profielsite van IbO? Al ruim 140 mensen hebben hun profiel 
geplaatst. Het loont dus de moeite hier echt gebruik van te maken. Dit is de manier om elkaar 
te vinden en contact te leggen in @VO-land. Recent is hierbij ook de mogelijkheid gekomen om 
documenten met elkaar te delen. De IbO profielsite is toegankelijk voor iedereen die al toegang 
heeft tot het besloten deel van onze website. Naast persoonlijke kennis en ervaring kan ook 
worden gespecificeerd hoe de school @VO gebruikt en de diverse applicaties daar omheen 
(zoals rooster, ELO’s, etc.). 

Als u dit nog niet hebt gedaan, wordt u bij deze opgeroepen een eigen profiel te plaatsen.  

De profielsite is te vinden op www.informatiebeheeronderwijs.nl/profielen/profile.php. 

   

Absentiebeleid 

Bent u op 2 juni jl. ook in Almere geweest? De themabijeenkomst over absentiebeleid is druk 
bezocht. Lees meer hierover: 
www.informatiebeheeronderwijs.nl/maxidoc/index.php?document=824.  

Laat het ons weten als u geïnteresseerd bent in begeleiding of assistentie bij de invoering van 
een ander absentiebeleid (ibo@sdgi.nl). 

   

Met vriendelijke groet,  

Ad de Goffau  

Projectleider IbO 

 

 


