Onderwijsportaal VanVolta
Jij wilt medewerkers, leerlingen en hun ouders één dashboard geven, met daarop alle informatie en communicatie van jouw school. Dat kan!
VanVolta levert een onderwijsportaal dat alle gebruikers gepersonaliseerde informatie en communicatie biedt. Het portaal creëert een connectie met alle
informatie die al beschikbaar is in bestaande softwarepakketten van jouw school.

In het kort:
Waarom juist nu voor een portaal kiezen?

•

Overzichtelijk dashboard;

•

Informatie en communicatie op maat;

•

Eén app voor medewerkers, leerlingen en hun ouders;

Welkom terug!

•

Pushnotificaties bij belangrijke nieuwsberichten;

12 juli

•

Berichtenfunctie voor groepen en 1-op-1 communicatie;

•

Infobank voor o.a. een digitale schoolgids;

•

Efficiënte afhandeling van ziekte en verlofaanvragen;

•

Compleet pakket voor het uitvragen van AVG regels;

•

Schoolgeld module waarin je o.a. leermiddelen en
schooluitjes kunt organiseren en factureren;

Welkom Henk!

In het afgelopen jaar is gebleken dat communicatie én lesgeven
op afstand een enorme uitdaging met zich meebrengt, want hoe

nieuws

realiseer je dit technisch en ondersteun je je medewerkers? Veel

Heb je een fijne vakantie gehad? We beginnen het jaar met een bijeenkomst in de aula,

software is niet geschikt voor alle doelgroepen of niet compleet.
Het gebruik van meerdere applicaties is niet efficient.

agenda

VanVolta heeft de functies die essentieel zijn voor het onderwijs

09:15 - 10:15

gebundeld tot één onderwijsportaal. Als school maak je een keuze

lokaal 112 BRU

Engelse taal en literatuur

uit deze functies. Zo vormen wij een passend dashboard, dat het
kloppend hart van al jullie informatie en communicatie zal vormen.
We laten je graag zien wat er allemaal mogelijk is met het portaal
en hopen ook iets voor jullie school te mogen betekenen.
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Een aantal scholen die je al voorgingen

cijfers

huiswerk

infobank

cloud drive
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meldingen
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infobank

gesprekken

Een overzichtelijk dashboard
Huisstijl
De uitstraling sluit aan bij jullie
huisstijl. De indeling, kleur en
logo zijn aanpasbaar.

Schakel tussen kinderen

Ziekmelden

Infobank/Schoolgids

Ouders zien op één dashboard

Eenvoudig ziekmelden en ver-

Toont alle documenten zoals

al hun kinderen en kunnen

lof aanvragen. Een beheerder

de schoolgids, gespecificeerd

makkelijk schakelen.

neemt deze in behandeling.

per doelgroep.

Welkom Henk!

Webmail & Drive

Schoolgeld

Koppel je webmail en Onedrive/

Leermiddelen en schooluitjes

Cloud drive zodat je direct al

kunnen eenvoudig worden

je mails en bestanden tot je

voldaan middels iDeal.

beschikking hebt.

Absenties
Toont alle absenties: ziekteverzuim, geoorloofd en ongeoorloofd verlof.

Chatbot Volta
Jouw digitale onderwijsassistent! Doorzoek het portaal
of start een gesprek; Volta helpt
je graag verder.

* dashboard van een ouder

Altijd en overal op de hoogte
VanVolta App
Nieuws

Een app met directe toegang tot alle belangrijke informatie en communicatie van je school. Het gebruik van verschillende applicaties behoort daarmee tot het verleden. Maak vrijblijvend een afspraak en wij presenteren jou
en je collega’s de mogelijkheden van het portaal.

Messenger

Toont alle nieuwsberichten

AVG-proof communiceren met

inclusief afbeelding of bestand.

collega’s, ouders en leerlingen.

Belangrijk of spoed? Verstuur

1-op-1 of in een groep.

een pushnotificatie!

Messenger
Verlof
overzicht

gesprekken

contactpersonen

Nieuws

groepsgesprek

zoeken...

verlof aanvragen

Aanvraagformulier verlof
Het verlof dient goedgekeurd te worden door de school.
In de infobank van het portaal vindt u de regels omtrent
het aanvragen van verlof. In enkele gevallen vragen wij
om bewijsstukken aan de aanvraag toe te voegen als
ondersteuning. Dit bewijs kan bestaan uit bijvoorbeeld
een vakantieverklaring van de werkgever, uitnodigingskaart of ander stukken waarmee de aanvraag wordt
ondersteund.

Agenda

afwezigheidsmelding

agenda overzicht

agenda feed

nieuws overzicht

mijn nieuwsitems

nieuws feed

toevoegen nieuwsitem

toevoegen agendaitem

1 oktober 2020

Direct contact
Gerhard den Adel

13:50

Mentorgroep H1b

Gisteren

Beste meneer den Adel, kunnen wij

H1b

Hallo allemaal, de mentorles ver-

Aula’s weer open
01-10-2020
We beseffen dat dit voor een aantal collega’s spannend

Duur van absentie

Janet de Vries

Start verlof

Tijd

Einde verlof

Tijd

is, maar de afgelopen weken hebben wij gemerkt dat het

29-09-2020

Beste Janet, Rosalie is vanmorgen

voor leerlingen belangrijk is om ook gebruik te maken
van de aula’s. Wat gaan we doen?

Willem Boersma

02-09-2020

Hallo Henk, ik heb het aangepast

2

1

Reden van absentie
meer laden

Online vergaderingen
Er zijn (nog) geen vergaderingen beschikbaar.

Wat te doen bij coronagerelateerde klachten?

aanvragen
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meldingen
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Dit bericht heeft als doel om duidelijkheid te geven over
situaties waarbij je thuisblijft en waarbij niet corona-

1

2

1

Agenda

Eenvoudig verlof aanvragen,

Toont je rooster en jaaragenda.

een beheerder keurt dit goed.

Koppel optioneel je persoonlijke
agenda en creëer een overzicht
van al je afspraken.
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* app weergave

Online Zwitsers zakmes
• Onderwijsportaal Van Volta is beschikbaar voor:

• Onderwijsportaal Van Volta koppelt met:

- leerlingen

- Leerlingadministratie (Magister, SomToday, ParnasSys, Eduarte)

- ouders

- Financiële administratie (o.a. Afas Profit)

- medewerkers

- Roosterprogramma (Zermelo, Untis)

• Vormgeving:

- responsief ontwerp
- widgets zijn per doelgroep in te stellen
- aanpassing van kleurstelling en logo 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 newsfeed met optionele pushnotificatie
• Vertoning van publicaties op Social Media
• Gepreksplanner voor oa. 10-minuten gesprekken. Plannen op basis

van een video gesprek is mogelijk
• Agenda met rooster, jaaragenda en optioneel persoonlijke agenda

Schoolgeld
• 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.

• Beheersomgeving:

- rechtenstructuur
- statistieken
- aan-/uitzetten en inrichten van widgets

- Google For Education

- CRM (Customer Relationship Management)

- Microsoft Office365 (Teams, Onedrive, Outlook, Sharepoint)
- Kwaliteitscholen
- Uw website
• Narrowcasting waarmee berichten en agendaitems kunnen worden

doorgeplaatst naar de schoolwebsite of schermen
• Geautomatiseerde ziekmelding en het aanvragen van verlof
• FAQ (veelgestelde vragen)
• Chatbot met zoekfunctie

Mijn Klas
• Digitale klassenplattegrond
• Mogelijkheid om absenties e.d. te registreren
• Inzage absentie, AVG, rooster en docenten
• Digitaal lesgeven en delen van lesmateriaal
• Opgave en inzage huiswerk.

• Tonen van formatiekaart + loonstrookjes van medewerkers
• Grote bestanden veilig versturen (zowel intern als extern)
• Communicatie van meerdere kinderen op één school of stichting

worden via tabbladen aan ouders getoond

Formulieren
• Opmaken en uitvragen van enquêtes en (aanmeld)formulieren
• Inzicht in de respons van enquêtes en (aanmeld)formulieren

• Weergave afwezigheidsregistratie ook inzichtelijk voor ouders

• Eenvoudig aanmeldformulieren en gegevens OSO vergelijken

• Roosters op basis van leerlingenadministratie / roosterprogramma

• Digitaal ondertekenen (aanmeld)formulieren optioneel.

Xperience
• Extra module waarmee goed gedrag wordt gestimuleerd

(Positive Behavior Support)

App
• Pushnotificatie van melding van activiteiten binnen het portaal
• Geschikt voor Android en iOS.

• Leerlingen verdienen in de app dagelijks Xperience-punten o.b.v.

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

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

