“Communicatie en informatie op één dashboard,
voor medewerkers, leerlingen en hun ouders.”

Integraal
Alle gebruikers van het portaal
beschikken over een persoonlijk

Jij wilt medewerkers, leerlingen en hun ouders één dashboard geven. Met daarop alle digitale informatie en communicatie van jouw school.

dashboard. Alle communicatie en
informatie is hierop zichtbaar in
één oogopslag.

Dat kan. Van Volta levert een onderwijsportaal dat aan alle gebruikers gepersonaliseerde informatie en communicatie biedt.
Het portaal creëert een connectie met alle informatie die al beschikbaar is in bestaande softwarepakketten

Een compleet product!
• Overzichtelijk dashboard;

van jouw school. Door slimme integratie van die informatie ontstaan communicatieprofielen voor alle

Persoonlijk

gebruikers. Zo creëert het portaal ook een online connectie tussen medewerkers, leerlingen en ouders:

Vanuit het dashboard vindt alle

voor optimale communicatie!

communicatie tussen gebruikers
plaats. Persoonlijk, op maat en
snel. Individueel of per opleiding,

• Informatie en communicatie op maat;

leerjaar, klas of groep.

• Eén app voor medewerkers, leerlingen en

hun ouders;
• Pushnotificaties bij belangrijke nieuws-

Tijdswinst

berichten;

Bespaar tijd, geld en maak beter

• Berichtenfunctie voor groepen en 1-op-1

gebruik van bestaande data.

communicatie;

Reken af met onnodige stappen

• Infobank voor o.a. een digitale schoolgids;

in processen als verlofaanvragen
en formulierenbeheer.

• Efficiënte afhandeling van ziekmeldingen

en verlofaanvragen;
• Compleet pakket voor het uitvragen van

Privacy

toestemming rondom de AVG;
• Schoolgeld module waarin je o.a. leer-

Gebruikers zien alleen voor hen

middelen en schooluitjes kunt organiseren

relevante informatie. Beheer ook

en factureren;

alle toestemming rondom de
AVG. De privacy is voor iedereen

• Een Xperience module om goed gedrag

optimaal gewaarborgd.

van leerlingen te stimuleren en belonen.

Bekijk een korte demofilm en vraag direct een vrijblijvende demonstratie aan!
Koppeling met onder andere:

www.vanvolta.nl

De functionaliteiten van het Onderwijsportaal VanVolta
• Onderwijsportaal Van Volta is beschikbaar voor:

• Onderwijsportaal Van Volta koppelt met:

• Beheersomgeving:

- leerlingen

- Magister

- ouders

- rechtenstructuur

- SomToday

- medewerkers

- ParnasSys

- statistieken

• Vormgeving:

- Eduarte

- responsief ontwerp

- Afas Profit (of ander financieel pakket)

- lay-out en indeling overeenkomstig met basissjabloon

- Zermelo (of een ander roostersysteem)

- aanpassing van kleurstelling, logo en header mogelijk
• Berichtenfunctie voor 1-op-1 én groepscommunicatie tussen

ouders, leerlingen en medewerkers
• Gepersonaliseerde content (waaronder infobank voor bijvoorbeeld

de digitale schoolgids)
• AVG module waarmee wettelijke afspraken in het kader van AVG

digitaal kunnen worden geregeld
• Smoelenboek medewerkers en leerlingen
• Gepersonaliseerde newsfeeds inclusief fotoboek
• Vertoning van publicaties op Social Media

- Office 365 en ondersteunt IMAP
- Microsoft Teams
- Google For Education
- Onedrive
- LinkedIn
- Its Learning
- Kwaliteitscholen
- Sharepoint
- Vraag gerust naar extra koppelingen of maatwerk
• Agenda

- aan-/uitzetten en inrichten van modules
- CRM (Customer Relationship Management)
• Informatie en communicatie van meerdere kinderen op één school

(of meerdere kinderen binnen één stichting) worden via tabbladen
aan ouders getoond
• Onderwijsportaal VanVolta App:

- pushnotificatie van melding van activiteiten binnen portaal
- geschikt voor Android en iOS
• Plugin Wordpress waarmee nieuwsberichten vanuit het portaal

kunnen worden doorgeplaatst naar de schoolwebsite
• Geautomatiseerde ziekmelding en het aanvragen van kort- en

langdurend verlof
• Weergave huiswerk vanuit leerlingenadministratiepakket

• Grote bestanden veilig versturen (zowel intern als extern).

• Weergave cijfers vanuit leerlingenadministratiepakket

• FAQ (veelgestelde vragen)

• Tonen van formatiekaart + loonstrookjes van medewerkers

- de mogelijkheid absentie e.d. te registeren

• Zoekfunctie binnen content in portaal

• Roosters op basis van leerlingenadministratie / roosterprogramma

- inzage absentie, rooster en docenten betreffende de leerlingen

• Terugbelverzoek ouders aan medewerkers, via Afas of e-mail

• Weergave afwezigheidsregistratie ook inzichtelijk voor ouders.

• Mijn Klas module :

- digitale klassenplattegrond

Schoolgeld VanVolta
• Evenementen organiseren, portaalgebruikers uitnodigen
• Inzicht in de status van de aanmeldingen
• Eenvoudige communicatie met deelnemers
• Pushnotificatie voor ouders in geval van openstaande kosten
• Vrijwillige ouderbijdrage, leermiddelen en evenementen factureren
• Instellen termijnbetalingen mogelijk
• Ouders kunnen kiezen voor iDeal of alternatieve betaalmethode
• Integratie met Afas (of ander financieel pakket)
• Compleet en eenvoudig debiteurenbeheer
• Inzichtelijke (financiële) rapporten en statistieken.
• Begroting opstellen, bijlagen toevoegen en ter goedkeuring door

leidinggevende
• Ouders kunnen in het portaal aangeven indien zij zich hebben aan-

gesloten bij Stichting Leergeld.

Xperience module VanVolta
• Extra module waarmee goed gedrag wordt gestimuleerd

(Positive Behavior Support)
• Leerlingen verdienen in de app dagelijks Xperience-punten o.b.v.

Formulieren VanVolta
• Gepreksplanner voor oa. 10-minuten gesprekken
• Opmaken en uitvragen van enquêtes en (aanmeld)formulieren
• Inzicht in de respons van enquêtes en (aanmeld)formulieren.

aanwezigheid, gemaakt huiswerk, meenemen schoolspullen etc.
• Extra Xperience-punten voor deelname schooluitje, trakteren in de

klas, vrijwillig corvee etc.
• Leerling kan ook middels een digitaal ‘duimpje’ Xperience-punten

Individueel leren VanVolta
• Maatwerkmodule voor leerdoelgestuurd werken.*

aanvragen bij docent
• Dashboard waarmee docenten eenvoudig punten kunnen toe-

kennen en aangevraagde punten kunnen afhandelen
• De actieve onderdelen, inhoud van de badges en de weging van de

punten kunnen in de beheersomgeving worden aangepast
• Dankzij een overzicht van door leerlingen behaalde duimpjes en

dagelijkse punten, is er ook inzicht in het gedrag van leerlingen.

demo
Bekijk onzeube
op YouT

www.vanvolta.nl
085 - 130 39 47

