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Welkom bij dit werkdocument over Presentis. In dit document kun je alles terugvinden wat je nodig hebt om met Presentis te werken. Denk aan de 

tegels op de ‘leerling pagina’. Hoe je je lessen afsluit en je andere ‘aanwezigheid’ verwerkt. 

 

Deze handleiding is in twee delen verwerkt, ‘de gebruikers handleiding’ en ‘Pro afspraken’. Onder de gebruikershandleiding wordt stap voor stap 

uitgelegd hoe je in Presentis kunt werken. Denk aan het klikken op de juiste knoppen en het toevoegen van onderdelen. 

 

Onder ‘Pro afspraken’ vind je terug welke afspraken we binnen Pro hebben voor het invoeren van de gegevens. Hoeveel doelen moet je bijvoorbeeld 

per jaar in Presentis hebben staan? Of wat vul je in als je leerling niet de les zit?  En wat moet ingevuld zijn voor de zomervakantie? 

 Zie je dit opsommingsteken staan? Dan weet je dat het om een gebruikerstip gaat. 

 

Verder werken we met de Presentis app en 2FA inloggen. Ook deze handleidingen zijn verwerkt in dit document, als bijlage. 

Presentis is ontwikkeling en wij als school ook. Daarom is dit de eerste versie van dit document. Zodra er aanpassingen zijn, verwerken we deze in dit 

document. Zo heb je altijd een plek om de informatie terug te lezen. 

 

Mocht je nog vragen hebben kun je altijd terecht bij een van ons. Uiteraard kan dat ook via de mail. 

 

Groeten Joke en Marieke 
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De gebruikershandleiding 
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Inloggen in Presentis 
Iedere school die Presentis gebruikt heeft een eigen inlogpagina. Als je voor de eerste keer inlogt kun je het beste gebruik maken van de link via onze officiële 

website. 

 

Je gaat naar www.proalmere.nl en klikt op het tabblad ‘medewerkers’. 

Vervolgens zie je onderstaande pagina. 

 
 

En je kiest voor ‘presentis’.  

Je wordt dan doorgestuurd naar onderstaande pagina om in te loggen. 

 

 

Je inloggegevens heb je gehad van de ICT-afdeling, toen je je laptop ophaalde. Stel dat je al langer bij ons werkt, maar je inlog kwijt bent kun je onderstaande 

stappen volgen. 

Op de inlogpagina van Presentis is links onder een knop wachtwoord vergeten geplaatst. 

 

http://www.proalmere.nl/
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Als je daarop klikt opent het witte venster. Tik daar je gebruikersnaam in van Presentis en klik op ok. 

Je krijgt dan de volgende melding: 
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Je krijgt dan op je schoolmailadres de volgende mail: 

 

 

 

Klik op de link: 
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Maak een nieuw wachtwoord aan en kies opslaan. Met dit wachtwoord kun je dan vervolgens weer inloggen in Presentis. 
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Zodra je binnen bent kom je op de startpagina van je locatie. Je ziet dan een lijst met leerlingen en verschillende knoppen. Bovenstaande rolmenu’s kun je zelf 

wijzigen. Vooral je ‘huidige rol’ is een belangrijke knop. Deze bepaalt wat je op de pagina van leerlingen kunt en wat niet. Als mentor heb je andere rechten dan 

als vakdocent. We komen hier later op terug. 

Bij ‘tonen’ staat nu ‘alle leerlingen’.  

Deze kun je wijzigen naar: 

✓ Ingeschreven 

✓ Uitgeschreven 

✓ Klas 

✓ Cursus 

✓ Fase 

Als je mentor bent zul je vooral gebruik maken van de keuze ‘klas’. Wanneer je daarvoor kiest verschijnt er een keuzemenu waarin de klassen van de locatie 

zichtbaar worden. Als je de klassen van andere locaties wilt zien moet je eerst de ‘locatie’ wijzigen.  

Onderaan de pagina zie je onderstaande knoppen. 
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Belangrijke informatie rondom een leerling 
De belangrijke informatie van een leerling, dat in geval van (medische) nood snel te lezen moet zijn, is op de volgende plekken in Presentis terug te 

vinden: 

1. Leerling kaart 

2. Leerling overzicht 

3. Leerling pagina 

 

Op de leerling kaart is de belangrijke informatie ten eerste terug te vinden onder de knop ‘Belangrijke info’. 

Daarnaast kan er linksboven op de leerling pagina ook op het! Geklikt worden. Er verschijnt een pop-up met de juiste informatie. 
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Leerling overzicht 

In het leerling overzicht is vooraan een kolom ‘info’ zichtbaar. Wanneer er bij een leerling minimaal 1 veld t.a.v. de belangrijke info is ingevuld, dan zal er 

in deze kolom een uitroepteken getoond worden. Hier is de info zelf niet te lezen. 

 

Leerling pagina 

In het leerling overzicht is bovenaan een kolom ‘info’ zichtbaar. Wanneer er bij een leerling minimaal 1 veld t.a.v. de belangrijke info is ingevuld, dan zal 

er in deze kolom een uitroepteken getoond worden.  

 

Door te klikken op het uitroepteken verschijnt er een pop-up waarin de informatie getoond wordt. 
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Let op: Wanneer iemand geen rechten heeft om deze gegevens te mogen inzien, dan zal in het pop-up scherm zichtbaar zijn bij wie je wel terecht zou 

kunnen om deze informatie te krijgen.  
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De belangrijke informatie van een leerling dat in geval van (medische) nood snel te lezen moet zijn is in de Presentis app terug te vinden in 

het leerling overzicht. 

1. Ga naar het leerling overzicht in de Presentis app. 

2. In deze lijst staan de leerlingen die voldoen aan het ingestelde filter. 

3. Als er belangrijke informatie bekend is van deze leerling, dan staat er een! Voor de naam van de leerling 

4. Klik op deze! Om de informatie te kunnen lezen. Dit is afhankelijk van de instellingen van de autorisatieprofielen. 

5. Wanneer de informatie niet gelezen mag worden, dan is te zien bij welke medewerker de gebruiker moet zijn om toch de informatie te 

krijgen als dit nodig mocht zijn. 

6. Klik op ‘Ok’ om het pop-up scherm af te sluiten 
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Basisinformatie rondom een leerling 
Er zijn twee manieren om informatie van een leerling te bekijken. Het is van afhankelijke welke informatie je zoekt, waar je op klikt.  

Als je op zoek bent naar administratieve gegevens klik je op de startpagina, helemaal rechts onderaan, op de oranje knop ‘bekijken’. Je kunt ook dubbelklikken 

op de desbetreffende leerling. 

 
Onderstaande scherm wordt dan zichtbaar. De oranje knoppen geven andere opties aan. De lijst met namen zijn gerangschikt op alfabet of per klas. Afhankelijk 

welke keus je op de startpagina hebt gemaakt. Je kunt in dit scherm (en op de leerling pagina) wijzigen naar ‘klas’. Ook kun je zo wisselen tussen de leerlingen.  

 
Als je de NAW-gegevens van de ouder zoekt, klik je op de oranje knop ‘ouders/verzorgers’. Je ziet dan onderstaande. Klik onderaan op de oranje knop 

‘bekijken’, dan zie je de specificaties. 
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Wachtwoord van ouders wijzigen 
Vanuit bovenstaande scherm klik je op de oranje knop ‘wijzigen’. En wordt onderstaande scherm zichtbaar. Klik op het tabblad ‘beveiliging’ 
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Soms staat het vinkje aan bij ‘ouder/verzorger account geblokkeerd’. Dan is dit vinkje uitzetten voldoende. Als een ouder een nieuw wachtwoord wil, 

klik je op de oranje knop ‘genereren’.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Het scherm dat naar voren komt geeft het nieuwe wachtwoord. Let op! Ouders moeten dit wachtwoord meteen veranderen in een zelfgekozen 

wachtwoord wanneer zij inloggen.   
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Aanwezigheid verwerken 
Klik op het startscherm op de knop ‘aanwezigheid’.  
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Je bent dan in de aanwezigheidsmodule. We constateren aanwezigheid en melden afwezigheid (absentie). Kies daarom voor de knop ‘aanwezigheid 

lesuur’. Achter deze oranje knop zit een koppeling met je rooster, klik erop en je komt bij je actuele lesuur met je actuele groep. Je kunt deze ook 

aanpassen als je een ander uur nog wilt verwerken. De uitzondering zijn stagebegeleiders en/of mensen van het leerbedrijf. Die constateren niet per 

lesuur, maar per dag. 
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Je ziet dan de leerlingen die in de klas/groep behoren te zitten, het aantal leerlingen staat ook op het scherm aangegeven. We werken, nogmaals met 

een aanwezigheidsregistratie, je hoeft in principe niets te doen met de leerlingen die aanwezig zijn. Je moet wel iets met leerlingen die niet in de klas 

aanwezig zijn. Klik op de naam van een leerling die je mist. Er verschijnt een oranje balk. Doorklikken op de balk maakt een pop-up scherm zichtbaar. In 

dat scherm kun je afwezigheid melden. Je ziet roosterinformatie als datum, lesuur en leerling naam. Je kunt ook een afwezigheidsreden opgeven met 

het rolmenu. Bevestig de invoer met de oranje knop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte samenvatting, in de praktijk doe je:  

1. Bolletje 'alle leerling' - check wie er wel of niet is  

2. Klik op de leerling waarvan de afwezigheid ingevoerd moet worden  

3. Bolletje 'afwezige leerlingen' - check of dit inderdaad de afwezige leerlingen zijn  

4. Bolletje 'aanwezige leerlingen' - check nu of deze leerlingen er daadwerkelijk zijn (een soort van dubbelcheck)  

5. Klik op 'les afsluiten'  
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Absentieoverzicht van één leerling afdrukken 
Open het klassenscherm en selecteer de gewenste leerling. Druk op de oranje knop ‘aanwezigheid’. Op het volgende scherm klik je op de oranje knop 

‘afdrukken’. 

 

Er komt een pop-up tevoorschijn, kies voor de optie ‘afwezigheid’ detail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het volgende scherm selecteer je de leerling. Ook het tijdsbestek waarin je de absentie wil zien. 
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Bij de invulvelden cursus vul je niets in. Bij actief ‘beide’ en bij opmerkingen ‘ja ‘. Dan wordt je de tekst uit het opmerkingen veld zichtbaar.   



 

 

25 

25 Werkdocument versie 19-04-2022 

Het programma geneert een overzicht. Het overzicht is een pdf en dus ook te printen en/of door te sturen aan derden. Denk hierbij wel aan de AVG-

wetgeving, het gaat om privacygevoelige informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op bij het afsluiten van je les dat je alleen je eigen les afsluit en niet die van andere collega’s. Mocht je vergeten zijn het verzuim in te voeren  of een 

correctie wilt doorvoeren dan kun je dit nog aanpassen tot 2 weken terug. (mocht dit langer geleden zijn dan meld je dit bij Joke). 
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Je kunt ook kiezen voor de oranje knop ‘onderwijstijd’. Dan krijg je in één overzicht het percentage verzuim van je leerlingen te zien. 

Je doorloopt dezelfde velden, alleen kies je voor één klas. En je vult bij peildatum de start van het schooljaar in: 01-08-20??. Het invulveld ‘standard 

lesuur (min) is 45.  

Je ziet dan onderstaande lijst: 
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Gebruikers handleiding leerling pagina 
Ben je op zoek naar didactische gegevens, aantekeningen rondom je leerling of gescoorde vaardigheden? Dan heb je de ‘leerling pagina’ nodig. Linksonder de 

oranje knop. Iedere leerling heeft zijn eigen pagina met tegels. Wanneer je een leerling aanklikt en daarna op de knop ‘leerling pagina’ klikt kom je op zijn/haar 

persoonlijke pagina.  

 

 

 

 

 

Deze pagina is per leerling zichtbaar en als overzicht kun je verschillende rapporten genereren. Een van daarvan is ‘mijn ontwikkelplan’, afgekort met MOP. 

Deze bespreken we twee keer per jaar met ouders, tijdens onze driehoeksgesprekken.  

Leerlingen kunnen ook zelf hun pagina bekijken. Bepaalde tegels kunnen zij ook schrijven. Ouders kunnen de leerling pagina ook bekijken. Ook zij kunnen zelf 

een MOP genereren. 
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Logboek  
Op de leerling pagina staat een tegel ‘logboek’, we noemen dit het logboek op de voorgrond.  
 
Er staat ook een oranje knop ‘logboek’ op de startpagina. De informatie die je hier zet is niet meteen zichtbaar voor ouders en leerlingen, daarom heet 
dit logboek op de achtergrond.  
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Tiptop 
Als je op ‘toevoegen’ klikt kom je in het invulscherm van de ‘Tip en Top’. Hier moet je aangeven door wie de ‘Tip en Top’ is ingevuld (zie rode pijl in 

afbeelding hieronder), voordat je daadwerkelijk een ‘Tip en Top’ gaat maken. Wanneer je dat gedaan hebt klik je op ‘Opslaan’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul bij de tip een aandachtspunt in en bij de top een compliment. Let op! Richt het aan de leerling! 
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Gesprekken 
Wanneer je op de tegel klikt kom je in een overzicht van alle gesprekken die voor deze leerling zijn ingevoerd in Presentis. Klik nu op ‘toevoegen’ om een 

nieuw gesprek aan te maken (zie zwarte pijl in afbeelding hieronder). 

 
Klik op het gesprek soort die u wilt toevoegen. In dit voorbeeld het gesprek ‘mentor - driehoeksgesprek. 
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Nu verschijnt het gespreksformulier. Het eerste tabblad van een gespreksformulier bevat het werkelijke gespreksformulier met de opbouw van de door 

ons gekozen gespreksonderwerpen. Het invullen van de korte gespreksnotities gebeurt dus onder het eerste tabblad. 

Je ziet bij de onderdelen in het formulier ‘slotjes’ staan.  Dat betekent dat je dit onderdeel ‘moet’ invullen, anders komt het andere veld niet vrij of 

kun je het formulier niet opslaan.  
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Diploma en certificaten 
Klik op de tegel en vervolgend op de oranje knop ‘toevoegen’. 

 
Maak vervolgens een keuze uit de lijst en kies de juiste verklaring. Klik daarna op de oranje knop ‘selecteren’. Staat het juiste certificaat er niet tussen? 

Mail dan naar Joke. Zij kan deze toevoegen. 
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Stage 
Zodra je op de tegel ‘stage’ hebt geklikt kom je op onderstaande pagina. Klik op ‘toevoegen’ (zie zwarte pijl). 
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Dan wordt het stagecontract zichtbaar, althans het formulier om deze aan te maken.  
Onder de afspraken staat vermeld wat 3e jaars collega’s invullen in het stagecontract. 
Stagebegeleiders voor externe stages informeren elkaar over de ingevulde onderdelen. 
 
Als stage afgesloten is vul je de einddatum in.  
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Startdocument 
Je hebt hier geen rechten om te schrijven, alleen de orthopedagoog kan hierin werken. Wel kun je alles lezen door op de oranje knoppen te klikken. 

Gebruikersafspraken geven meer informatie over de inhoud.  

Agenda 
Je ziet hier de persoonlijke agenda van de leerling, zowel de lessen in de klas als de stage wordt zichtbaar.  
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Een klein blokje vertelt je welk vak, welke locatie, docent en welk lesuur de leerling les heeft.  

Hieronder zie je een voorbeeld van een stageplek, in het blauwe vak is de plek ingevuld. In de rode balk staan de stagetijden. 

 

 
 

Door de datum aan te passen kun je vooruitkijken in het rooster. Wij maken geen gebruik van de huiswerk ‘module’ of ‘behaalde cursussen’. 
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Groeidocument 
Het groeidocument is voor de gehele loopbaan van de leerling en wordt jaarlijks bijgewerkt.  

 

Startscherm in het groeidocument 

Hieronder alle oranje knoppen, binnen het groeidocument, in de juiste volgorde. 

 

 

 

  

Volgorde groeidocument 

Verwachting 

Prognose volgend schooljaar 

Mogelijke aandachtsgebieden 

Integratief beeld 

Lange termijn doelen 

Bevorderende en belemmerende factoren 

Onderwijsbehoeften 

Begeleiding 

Externe hulp 

Toetsen en Testen 

School/ gezin/ medisch 

Wensen en ambities 

Talenten 

Kenmerken 
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Verwachting 

Verplicht in te vullen voor het OPP 

De eerste oranje knop is ‘verwachtingen’.  

Voor alle Pro-scholen is het verplicht een ontwikkelperspectief in te vullen. Dit moet binnen 6 weken na start op de school zijn besproken met ouders en 

leerling. Om dit mikpunt op een snelle en makkelijke manier vast te leggen is in Presentis het tabblad verwachtingen ontwikkeld. Verwachtingen i.p.v. 

ontwikkelperspectief om het voor de leerling zo begrijpelijk mogelijk te houden. Je ziet twee onderdelen terug, namelijk ‘verwachtingen uitgebreid’ en 

‘uitstroomprofiel’. 
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Wanneer je bij verwachtingen klikt op de oranje knop ‘toevoegen’ zie je onderstaand scherm:

 
In de linker kolom zie je de ontwikkelgebieden en in de horizontale regels zie je per ontwikkelgebied de verschillende niveaus aangegeven. 

Je kunt nu de mening van de leerling, ouders en school vastleggen. In de toelichting kun je verder uitleg geven of een verwijzing naar de andere 

onderdelen in het systeem geven. 

Rechts bovenin geef je aan voor welk meetmoment je dit vastlegt. Je kunt kiezen voor leerjaar 2, oriëntatiejaar, sectorjaar en uitstroom. De huidige 

eerstejaars hebben al een OPP met als meetpunt ‘start op Praktijkonderwijs Almere’. 
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Wanneer je klikt bij ‘uitstroomprofiel’ op toevoegen zie je onderstaand scherm: 

 
Daar herken je mogelijk het onderdeel ‘verwachte uitstroom’ van het voorgaande OPP. Je kiest hier voor hetzelfde meetpunt als je al eerder 

gedaan hebt. En dan kun je voor het uitstroomprofiel kiezen zoals bekend uit het OPP, namelijk beschut werk, dagbesteding, doorleren (BBL) of 

werken, werken en doorleren.  
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Prognose volgend schooljaar 

Deze gebruiken wij nu niet. 

 

Mogelijke aandachtsgebieden 

Bij de volgende oranje knop heb je de mogelijkheid om ‘mogelijke aandachtsgebieden’ te selecteren die van toepassing zijn voor de leerling. 

 

Integratief beeld 

Verplicht in te vullen voor de adviezen 

De volgende knop is ‘integratief beeld’. Deze gebruik je om je advies uit te schrijven. Wanneer je op toevoegen klikt zie je onderstaand scherm: 

 
Je kiest bij meetpunt de omschrijving die hoort bij het leerjaar van jouw leerling. Bij het blad ‘tekst’ verantwoord je waarom je voor dit advies kiest. 

 

Lange termijn doelen 
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De volgende oranje knop is ‘lange termijn doelen’. Klik op de oranje knop om een ‘lange termijn doel’ toe te voegen.  

Let op! Dit doel kun je koppelen aan werkdoel, wanneer je deze aanmaakt. Meer informatie hierover staat in het deel ‘afspraken Pro Almere’. 
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Bevorderende en belemmerende factoren 

Verplicht in te vullen voor het OPP 

De volgende oranje knop is bedoeld om de bevorderende en belemmerende factoren te noteren die de leerling heeft in zijn ontwikkelproces (kansen en 

uitdagingen). Je ziet hierboven drie mogelijkheden voor een vinkje staan, namelijk leerling, ouders en school.  
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Onderwijsbehoeften 

Verplicht in te vullen voor het OPP 

Wanneer je met leerling en ouders bepaald hebt wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn kun je bij de volgende oranje knop de 

onderwijsbehoeften invullen.  
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Begeleiding 

Verplicht in te vullen voor de overdracht 

Wanneer er begeleiding is geweest voor deze leerling kun je deze kwijt bij de volgende oranje knop. Denk bijvoorbeeld aan RT, SoVa training, PLUS e.d. 

Je kunt daarbij in de opmerkingen aangeven of het advies is dat deze wordt doorgezet. Het tweede en derde tabblad van gesprekken en doelen heb je 

hier nog niet nodig. Deze zijn bedoeld voor het moment dat de begeleiding op school ook daadwerkelijk weer gaat lopen. Bij frequentie kun je invullen 

hoe vaak de leerling deze begeleiding krijgt. 

 

Externe hulp 

Verplicht in te vullen voor de overdracht 

Bij de volgende oranje knop kunt u de ‘externe hulp’ die de leerling krijgt noteren. Bijvoorbeeld een voogd, maatschappelijk werk of een logopedist van 

buiten de school. Je kiest hier voor de ondersteuning van ‘s Heeren Loo, zoals dagbehandeling en/of ambulante begeleiding. Klik op toevoegen en u 

krijgt onderstaand invulscherm te zien. Selecteer uit de lijst de betreffende hulp en daarna de organisatie en contactpersoon. De overige gegevens 

worden vanzelf aangevuld. 
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Toetsen en testen 

 

Deze knop geeft je de mogelijkheid om afgenomen toetsen en testen in te voeren. Zowel didactische, intelligentie en sociaal emotionele toetsing. Dit 
wordt ingevoerd door de orthopedagogen en/of AVO docenten. Daar hoef je verder als mentor niets mee, tenzij je informatie wilt ophalen over de RNT, 
TNT en nieuwsbegrip. 

 
AVO 

Nog in het kort de stappen om AVO klaar te zetten voor het MOP. 

1) Bij nieuwsbegrip kun je onder beoordeling een percentage kwijt, zet dit zonder het woordje ‘score’ neer.  

2) Vul wel het % teken in, anders herkent het systeem de score niet en zie je niets terug in de balkjes. 

3) Laat bij de resultaten van ‘woordenschat’ het kopje ‘beoordeling’ leeg, want een zin zoals ’30 van de 40 goed’ is niet leesbaar.  

4) Bij het invullen van de resultaten van de ‘vooraf RNT’ is alleen nog <1F zichtbaar. 

 
 

 

School/Gezin/Medisch 

Verplicht voor de overdracht 
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De volgende oranje knop is ‘school, gezin, medisch’. Op dit tabblad kun je relevante, en met ouders en leerling besproken, informatie over de 

thuissituatie, bijzondere ervaringen op de vorige school en medische gegevens noteren. Als de informatie van het startdocument nog klopt kun je deze 

overnemen met de oranje knop ‘overnemen van startdocument’. 

 

Wensen en ambities 

De twaalfde oranje knop geeft de mogelijkheid om de wensen die de leerling, ouders en ook u als school m.b.t. de leerling te noteren. Wanneer de 

leerling als wens heeft profvoetballer of een goede lasser te worden of wanneer ouders en/of leerling de wens hebben dat de leerling verder gaat leren 

na het praktijkonderwijs kun je dit hier aangeven. Dit heeft dus niets te maken met wat de verwachtingen (zullen) zijn. Dit gaat puur om wensen. 

 

Talenten 

De volgende optie die je kunt toevoegen in het startdocument zijn de talenten. Op deze plek kun je aangeven wat de talenten van de leerlingen zijn. U 

kunt hier ook aangeven volgens wie dit het geval is (leerling, ouders of school). 
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Kenmerken 

Bij de oranje knop kenmerken heb je de mogelijkheid om diagnoses die de leerling heeft, zoals bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of autisme in te voeren. Let 

op dat je zeker weet dat er een officiële diagnose is alvorens je hier iets invult. 

 

 

 

Klik op toevoegen. Je krijgt een keuzelijst te zien waaruit je een keuze kunt maken. Je zult merken dat de meest gangbare diagnoses in de lijst 

voorkomen. 
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Doelen 
 

Klik op de tegel ‘doelen’  Klik onderaan op de oranje knop ‘toevoegen’. 

 

 

 

Kies in het formulier voor ‘competentie selecteren’. Vul het formulier in en klik op de oranje knop ‘ok’. Het doel wordt zichtbaar op de leerling pagina. 
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Je hoeft niet verplicht voor de bestaande competenties te kiezen, maar we adviseren het wel. Dat maakt het voor leerlingen en ouders zo overzichtelijk 

mogelijk. Dit omdat de competenties uit de bestaande leerlijnen en algemene werkvaardigheden lijst komen. 
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Externe hulp 
Deze tegel is gekoppeld aan het start- en groeidocument. Het maakt niet of je de informatie invult onder deze tegel of vanuit het groeidocument, het 

wordt op beide punten zichtbaar. 

Begeleiding 
Deze tegel is gekoppeld aan het start- en groeidocument. Het maakt niet of je de informatie invult onder deze tegel of vanuit het groeidocument, het 

wordt op beide punten zichtbaar. 

 

  



 

 

52 

52 Werkdocument versie 19-04-2022 

Documenten 
Klik op de tegel ‘documenten’. De mappenstructuur op de leerling pagina verschijnt. De volgorde kan wisselen per leerling. Dit is niet iets wat wij kunnen 

veranderen, dat is een ontwikkelpunt bij Presentis. Onderstaande lijst komt tevoorschijn. 
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Alleen de administratie maakt een nieuwe map aan. We werken allemaal in  

dezelfde basismappen. Om een bestand in een map toe te voegen dubbelklik je  

op deze map.  Klik daarna op toevoegen. Het scherm hiernaast wordt zichtbaar. 

 

Als u eerst het bestand selecteert door op de knop ‘Selecteer…’ te klikken worden  

al een aantal velden ingevuld. Deze zijn ook weer aan te passen. Bepaal welke  

software er nodig is om dit bestand te openen. Plaats eventuele opmerkingen.  

Klik op OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er verschijnt nu een scherm om de rechten te bepalen van dit document. Ook hier is de mogelijkheid om te bepalen wie er lees- of schrijfrechten krijgt en voor 

wie de toegang ontzegd moet worden. Klik weer op OK – Het bestand is toegevoegd.  
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Wilt u terug naar de mappenstructuur, dubbelklik dan op [Map terug]. 

 

 

 

Hieronder een overzicht van alle mappen en de documenten die in dat mapje horen te staan.  

MIJN STARTINFORMATIE  

o Aanmeldingsformulier 

o Toelaatbaarheidsverklaring 
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o Informatie toestemmingsformulier 

o Id-bewijs 

o Toestemming media 

o In- en uitschrijfbewijzen 

o Zelfstandig reizen 

o Bereikbaarheidsformulieren 

MIJN VERZUIM 

o Aanvraag bijzonder verlof 

o Toestemming bijzonder verlof 

o Afwijzing bijzonder verlof 

o Brieven aan ouders 

o Terugkoppelingen 

o Duo-meldingen 

o Uitnodigingen leerplicht 

o Terugkoppelingsbrief leerplicht 

o Schorsing 

MIJN KOPIE DIPLOMA’S EN CERTIFICATEN  

o Branche gerichte certificaten 

o Niet branche gerichte certificaten 

o Zwemdiploma 

MIJN PORTFOLIO 

o Alle resultaten waar een leerling trots op is 

IOP/OPP (NIEUWE LEERLINGEN EN HOGERE INSTROOM)  

o IOP vorige school 

o OPP vorige school 

MIJN OVERIGE CORRESPONDENTIE (VIA ADMINISTRATIE EN STAF)  
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o Bijvoorbeeld brieven om ouders uit te nodigen voor een gesprek. 

MIJN ONDERZOEKSVERSLAGEN  

o Alle onderzoeken die door school of externe afgenomen zijn. 

MIJN AANVRAAGFORMULIEREN  

o TOS 

o Dyslexie 

o Medicijnverklaring 

o Etc. 

MIJN SCHOOLKOSTEN EN CONTRACTEN  

o Kruisjeslijst 

o Gebruikersovereenkomst laptop 

 

Twijfel je over de plek van een document? Overleg met je teamleider.  

 

Incidenten 
Onder deze tegel zet je de zaken neer die niet in het logboek thuishoren. Je maakt de tegel aan voor alle betrokken leerlingen, dus bijvoorbeeld dader 

en slachtoffer. Alle collega’s die betrokken zijn kunnen onder deze tegel hun actie en informatie kwijt.  

Denk aan onderstaande soort incidenten, deze lijst staat ook in Presentis. 
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Wanneer je op de tegel klikt zie je onderstaande scherm.  
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Je kiest onderin voor de oranje knop ‘toevoegen’. Dan wordt onderstaand scherm zichtbaar. 

 
Daar vul je de basisinformatie in, zoals tijdstip en moment van het incident. Maak daarbij gebruik van de keuze opties die al zijn toegevoegd. Je klikt 

daarvoor op de knop met 3 stippen, zoals hiernaast.     In de beschrijving uitgebreid zet je de feitelijke gebeurtenis neer. 

Onderaan kies je voor de rol incident bij een leerling. 
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Wanneer de basisinformatie van het incident uitgeschreven is, kies je voor het tabblad ‘actie’. Daarin verwerk alle acties die hebben plaatsgevonden. 

Van het startgesprek, oudergesprek, telefoongesprek en/of herstelgesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je klikt op de oranje knop ‘toevoegen’ voor onderstaand scherm. Bij actie kun je de collega die deze actie uitvoert selecteren.  
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Onder het tabblad ‘opmerkingen’ kun je nog losse aantekeningen kwijt. Eventueel opmerkingen van de leerling.  
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Cijfers 
Op leerpagina kunnen leerlingen, ouders en collega’s alleen de ingevoerde cijfers bekijken. Het invoeren van cijfers gaat via de oranje knop op de 

startpagina.  

PLUS 
Leerlingen die gebruik maken van de PLUS begeleiding (in de onderbouw) worden door de PLUS collega beoordeeld onder deze pagina. Dat werkt op 

dezelfde manier als de ‘algemene- en praktische vaardigheden’. Onder ‘algemene werkvaardigheden’ staat een stappenplan dat ook te gebruiken is voor 

het invullen van de PLUS vaardigheden. 

Algemene werkvaardigheden 
Klik op tegel ‘algemene werkvaardigheden’. Klik op tegel die je wil scoren. Klik daarna op tabblad ‘competentie scores wijzigen’. 

 

 

Als je klaar bent met scoren van deze categorie, klik rechts onderaan op ‘sluiten’. Dan slaat het programma je score op. Of op het pijltje, dan ga je 

meteen door naar de volgende subcategorie.  

 



 

 

64 

64 Werkdocument versie 19-04-2022 

LET OP! Op het startscherm (meteen als je ingelogd bent) staat linksboven je rol (mentor en vakdocent). Bedenk goed wat je gaat doen in Presentis. Ga 

je bijvoorbeeld de algemene werkvaardigheden invullen als mentor of vakdocent? Je kunt alleen helemaal terug naar het eerste scherm wisselen van 

rol.  

Praktische vaardigheden 
Vul onder de tegel ‘praktische vaardigheden’ de leerlijn in voor jouw vak en bij een individuele leerling. Je vult alleen in wat een 

leerling ‘behaald’ heeft. Deze leerlijn vul je gedurende het jaar in. 

Let op! Onderaan staan deze knop:          

 

 

 

Als je daarop klikt ga je meteen verder naar de volgende competentie. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de ‘praktische vaardigheden’ zeggen we dat een leerling iets beheerst of niet. Stel dat onderstaand vinkje niet goed is. Oftewel, de leerling heeft deze 

competentie niet behaald of nog niet gedaan, dan moet de competentie niet uitgevinkt worden, maar dan moet er op het rode kruis geklikt worden. 

Bij praktische vaardigheden kun je een leerling zelf laten scoren, maar dit wordt niet zichtbaar op het MOP. Dat komt omdat we geen 

afspraak daarover hebben gemaakt met alle vakgroepen. Bij ‘algemene vaardigheden’ wordt dit wel zichtbaar. 

 

 

 

MOP in zijn geheel 
Waar kan ik het MOP vinden? 

Kies in het beginscherm voor de witte knop ‘rapportage’ en daarna de oranje knop ‘rapporten’ en dan ‘Mijn ontwikkelplan’.  

 



 

 

65 

65 Werkdocument versie 19-04-2022 

Kies voor het ontwikkelplan dat bij jouw klas hoort. Let op! Dit moet zonder NPO erachter zijn. 

Klik rechts op de oranje knop ‘afdrukken’, Het scherm rechts wordt zichtbaar. Je kunt kiezen voor een MOP per leerling voor een hele klas. 

Zelfs voor meerdere groepen.  
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Waar bestaat het MOP uit? 

We werken in Presentis met verschillende manieren van onze resultaten verwerken. De praktijkvakken hebben leerlijnen, onder de tegel ‘praktische 

vaardigheden’. We werken ook met de methodes ‘nieuwsbegrip’ en ‘deviant’. Ook die beoordeling gaat anders. We hebben al een heel deel verwerkt in 

het MOP, namelijk de groene balk. Zie hieronder. In die balk staat verwerkt wat ‘onder 1F’ werken bij rekenen betekent, maar ook wat ‘niveau A’ bij 

nieuwsbegrip inhoudt. 
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Let op! We raden aan om de volledige MOP 

in te scannen en te uploaden. Dat maakt het terugkijken naar de resultaten gemakkelijker. Het MOP is namelijk, in zijn geheel, maar voor 

één periode uit te draaien. De 2e periode wordt een vergelijking gemaakt. En het schooljaar daarna kun je niet terugkijken.  

  

Wat  Wie vult welke onderdelen in?  

Doelen (korte- en lange 

termijn) 

Mentor met alle leerlingen 

Tip Top  

 

Mentor/vakdocent + Leerling  

 

 

Algemene 

werkvaardigheden  

3 docenten + leerling  Mentor: 

Praktijk: 

AVO: 

Praktische vaardigheden Praktijkdocent   

OPP  Mentor met leerling/ouders   
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Pro afspraken 
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Pro afspraken voor alle onderdelen van de leerling pagina 

Algemeen 
 Wil je snel iets vinden in een lijst? Klik dan op het vergrootglas in de balk bovenaan het scherm. 
 Als je in je les leerlingen van een andere locatie hebt, kun je niet bij de leerling pagina. Geef via het email adres ‘Presentis vragen’ door om 

welke leerling het gaat, dan kunnen we deze leerling aan jou koppelen. Dan kun je wel op de leerling pagina. Gezien de AVG-wet kunnen we niet 
alle collega’s toegang geven tot alle leerlingen.  

 Wanneer in Presentis een account van een leerling geblokkeerd is, dan kan de mentor deze opheffen. Je drukt dan op ‘wachtwoord wijzigen’ en 
dan is een oranje vlak zichtbaar met ‘blokkering opheffen’. 
 

Logboek 
Op de voorgrond komt alles wat feitelijk is zoals bevindingen, dingen die je ziet, gemaakte en/of besproken afspraken etc. Aangezien we alles bespreken 
met ouders en leerlingen werken alle collega’s op de voorgrond, dus via de leerling pagina.  

 In het logboek zal stage voortaan ieder nieuw item aanmaken met ‘stage’. Zo kan iedereen in één keer alle items rondom stage terugvinden, als 
je de zoekterm ‘stage’ intypt. 

Er staat ook een oranje knop ‘logboek’ op de startpagina. De informatie die je hier zet is niet meteen zichtbaar voor ouders en leerlingen, daarom heet 
dit logboek op de achtergrond. De notulen van het zorgoverleg staan hierin. Op de achtergrond komt alles wat nog niet besproken is met ouders, zoals 
dingen die nog onderzocht moeten worden, vermoedens etc. Let op: nadat je de informatie, die op de achtergrond staat, besproken hebt met ouders, 
MOET deze informatie naar de voorkant. 
 

Tip Top 
Op de meeste praktijkscholen worden vakdocenten rond de rapporten door mentoren gevraagd om een lijst van sterke en/of aandachtspunten in te 

vullen van de desbetreffende klas. Om de input van de vakdocenten een vaste plek te geven in Presentis is het onderdeel ‘Tip en Top’ ontwikkeld. Dit 

onderdeel is bedoeld om de vakdocenten de gelegenheid te geven een compliment en aandachtspunt aan te geven die over de algemene, sociaal 

emotionele ontwikkeling gaan. Dus bijvoorbeeld over samenwerken, communicatie, stiptheid, doorzettingsvermogen of arbeidsverhoudingen 

Vul bij de tip een aandachtspunt in en bij de top een compliment. Let op! Richt het aan de leerling! 

Gesprekken 
De basis van de begeleiding van de leerling wordt gelegd in de gesprekken die je hebt met de leerling en de doelen die je samen met de leerling daarin 

stelt. In Presentis zijn deze gesprekken en de daarin gevormde doelen de rode draad van het systeem. Afhankelijk van het gebied waarvoor je de 

begeleiding verzorgt voor de leerling vul je de gesprekken in Presentis in. De gesprekken invullen en doelen vormen gebeurt verder op dezelfde manier 

voor stagebegeleiders.  
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 Twee keer per jaar zijn de driehoeksgesprekken. Je werkt vanuit ‘mijn ontwikkelplan’ (MOP) en zorgt ervoor dat ouders het laatste blad 
ondertekenen. Dit blad scan je in en zet je daarna onder de tegel ‘documenten’. En als er heel bijzondere onderwerpen uit het gesprek komen, 
maak je onder de tegel ‘gesprekken’ een driehoeksgesprek aan. 

 

Diploma’s en certificaten 
Wanneer een leerling zijn certificaat behaald voeg je deze toe onder de tegel ‘diploma & certificaten’. Dan wordt deze ook zichtbaar op ‘het 

ontwikkelplan’. 
 

Stage  
Onder deze tegel worden alle stages ingevuld. Omdat er op iedere locatie ‘interne- en externe stages’ zijn, maken we hieronder steeds onderscheid 

tussen deze twee. 

 Wanneer je in de stage competenties hebt gekeken, maar niets invult wordt dit wel geregistreerd met een *. Als je de rapportage 

gaat genereren pakt Presentis het lege bestand (de laatste met *), dus wees voorzichtig als je in de competenties kijkt of kort iets 

invult! Het * zegt dat daar informatie is ingevuld. 

Vanaf het sectorjaar lopen alle leerlingen externe stage. De stages voor de oriëntatieleerlingen komen ook aan de stagekant. Dit zorgt ervoor dat er 

uiteindelijk één overzichtelijke lijst ontstaat van alle stages die de leerling heeft gelopen, vanaf het 3e leerjaar. Dus ook interne stage en Yanmar komen 

dan op het ontwikkelplan zichtbaar terug.  

  

Externe stage  

Het stagecontract heeft meerdere functies. Allereerst heeft het een juridische/verzekeringstechnische functie. Daarnaast worden de basisafspraken 

duidelijk vastgelegd voor wat betreft werktijden en contactpersonen. Ook wordt door het ESF bij het ontvangen van subsidie stagecontracten 

opgevraagd. 

Als laatste wordt door het ondertekenen van een stagecontract de verantwoordelijkheid extra benadrukt van de school, leerling en het stagebedrijf.  

Meer een gevoelsmatige nadruk die wordt gelegd. Bij de start van iedere stage wordt onderstaande formulier ingevuld. Het stagecontract met 

bovengenoemde afspraken wordt getekend door de directeur, werkbegeleider van het stagebedrijf, leerling en ouder/ verzorger leerling.  De getekende 

contracten worden gescand en gehangen in onder de tegel ‘documenten’. In het mapje ‘mijn schoolkosten en contracten’. 
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Let op! Voorheen vulden de stagebegeleiders bij onderwijstijd de klokuren in die een leerling stage loopt. Dit moeten lesuren zijn. Het systeem werkt in 

de onderwijstijd namelijk met lesuren en wij hebben een totaal van 12 lesuren. Dus loopt een leerling stage van 8.00 – 15.00 uur? Dan is dat 10 lesuren 

en dus 10 in het vakje ‘onderwijstijd’. Dit geld ook voor de stages in het leerbedrijf. 

 

Oriënterende stages 

Onder de tegel stage maakt de collega die meegaat naar het bedrijf ook het contract: 

- Stagefase: intern 
- Bedrijf:  

o Pro Almere – intern 
▪ Ieder met een eigen adres van de locatie 

o Pro Almere -?? 
 

- In het formulier noteer je: 
o Praktijkbegeleider 1 is de persoon die meegaat op locatie. 
o Praktijkopleider 1 is de persoon die op locatie aanspreekpunt is, deze is ook tekenbevoegd. 
o Begin en geplande einddatum; 
o Stagedag(en); 
o Stagetijden; 
o Onderwijstijd is altijd 8 uur; 
o Richting; 
o Crebo opleiding indien van toepassing; 
o Wat je noteert bij opmerkingen komt in het rooster en in het stage contract te staan, 
o Bij het beëindigen van een stage noteren wat de daadwerkelijke einddatum is en een regel over de reden hiervan; 

 

Wanneer de stage is toegevoegd kun je deze aanklikken en wordt de balk oranje. Vervolgens kun je gesprekken toevoegen (startgesprek, 

voortgangsgesprekken en eindgesprek) voor die specifieke stage. Voor de stages in het leerbedrijf is dit niet noodzakelijk. Daar vul je bij het afronden 

van de stage onder de ‘stage’ tegel de ‘stage competenties’ in.  

Daarnaast komen bijzonderheden en verslagen van korte bezoeken van stage in het logboek. 

Startdocument 
Wanneer een leerling op school komt krijgt de orthopedagoog op verschillende manieren informatie over en van deze leerling. Door de intake, warme 

overdracht en dossieranalyse vullen zij het startdocument. Wanneer het startdocument gevuld is wordt deze niet meer aangepast. Het is immers de ’nul’ 
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meting van deze leerling, het startpunt. Dit jaar is hier een start mee gemaakt voor de nieuwe eerstejaarsleerlingen. Iedereen kan het in het startdocument 

alles lezen, voor meer informatie zie ‘groeidocument’. Alleen de orthopedagogen kunnen het startdocument vullen en aanpassen. 

Start- en groeidocument 
Om de grote lijn van het ontwikkelproces van de leerling te kunnen bewaken en in kaart te brengen is in Presentis het startdocument en het 

groeidocument gemaakt. Beide documenten zijn qua onderdelen hetzelfde. Na het invullen van het startdocument begint het onderwijsproces van de 

leerling op je school.  

 

Om jaarlijks een tussenevaluatie van dit proces te maken en te checken met ouders en leerling of de juiste weg nog wordt bewandeld en het gegeven 

onderwijs past bij het ontwikkelperspectief wordt het groeidocument ingevuld. 

Het groeidocument bestaat uit dezelfde onderdelen als het startdocument. De knoppen staan alleen in een andere volgorde, omdat je zo de onderdelen 

die je het meeste nodig hebt, sneller in kunt vullen. 

 

LET OP! Na de start bij ons op school werk je alleen maar in het groeidocument en niet meer in het startdocument. In deze hand-out de volgorde van de 

oranje knoppen die je tegenkomt in het groeidocument. 
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Oranje knop ‘verwachtingen’ 

Ieder jaar wordt een nieuw kwadrant ingevuld en besproken en in de toelichting de eventuele wijzigingen vastgelegd of onderbouwd. Je maakt dus 

jaarlijks een nieuw OPP aan met een bijpassend meetpunt. VB: de huidige eerstejaars mentoren starten een nieuw OPP met als meetpunt 2e leerjaar. 

 

Als je een eerstejaars leerling hebt loop je deze aan het einde van het schooljaar door. Klopt alles nog? Wat zou er aangevuld moeten worden? Houd het 

summier en kies niet voor de voor de hand liggende dingen als ‘heeft structuur nodig’. Heb je een tweedejaars of hoger? Je kunt het OPP van vorig 

schooljaar gebruiken als vertrekpunt.  

 

Voor meer informatie verwijzen we je naar het stroomschema ‘sector regulier adviestraject’. Deze kun je vinden op m-route in het mapje ‘trajecten. De 

verwachtingen voor volgend schooljaar vul je pas in na de adviesbesprekingen, omdat je dan pas weet of de verwachting door het team gedragen wordt. 

Dan kom je bij de ‘verwachtingen’. Als je die opent zie je <1, niveau 1 en >1 staan. 

De leerroute bij Pro staat standaard op <1 en van daaruit ga je jaarlijks opnieuw bekijken wat jij als school vindt. Zie onderstaande verduidelijking 

 

 
 

Als laatste een voorbeeld om nog extra te verduidelijken hoe je de ‘verwachtingen invult: je leest in het MOP dat leerling X als resultaat bij de RNT scoort 

‘onder 1F’ en nieuwsbegrip op ‘niveau B’ (groep 7 en 8), dan heeft de leerling 1F nog niet behaald. Dus kun je bij theoretische vaardigheid onder 1F invullen. 

Werken bij nieuwsbegrip betekent namelijk op niveau B en niet dat je het al kan, anders zat je in C. 

Als dezelfde leerling bij ‘de algemene vaardigheden’ veel op 4 scoort, betekent dat de leerling veel zelf kan. Dus niveau 1.  

Scoort deze leerling bij de praktische vaardigheden van burgerschap 75% en 100% in vaardigheden, dan is niveau 1 passend voor burgerschap. Dan blijven de 

praktische vaardigheden over en kijk je ook naar een percentage.  

 

Bij deze onderdelen heb je naast de resultaten, ook je collega’s nodig. Wat ervaren zij in de lessen? Is er een toelichting nog nodig? 
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Advies verwerken 

Om verwarring te voorkomen staat hieronder een lijst met wat je in moet vullen voor de adviesbespreking, OPP en voor de overdracht. Onderstaande 
onderdelen onder het kopje ‘advies’ zijn standaard voor de tweedejaars mentoren en leerlingen die uitstromen. Wanneer je leerlingen hebt die van 
sector willen wisselen dien je ook deze onderdelen in te vullen. 
De onderdelen voor het OPP moeten voor het einde van de 2e periode ingevuld zijn. Deze bespreek je met ouders tijdens je driehoeksgesprek over ‘het 
ontwikkelplan’. De overdracht neem je daarin mee, maar wordt niet zichtbaar op ‘het ontwikkelplan’. 
 

 Advies OPP Overdracht 

Verwachting X   

Integratief beeld X   

Lange termijn doelen X   

Bevorderende en 

Belemmerende factoren 

 X  

Onderwijsbehoeften  X  

Begeleiding   X 

Externe hulp   X 

Toetsen en testen    

School/Gezin/Medisch   X 

Wensen en ambities    

Talenten    

Kenmerken    

 

Neem in het stuk onderstaande voorbeelden mee, zoals bekend uit het vorige adviesformulier: 

- Certificering; 

- Stage; 

- Richting vervolgopleiding; 

- Mogelijkheden werkplek; 

- Aanvraag leeftijdsdispensatie; 

- Keuze stamgroep A of B. 

Mogelijk blijkt tijdens de adviesbespreking dat het advies niet passend is. Dan kun je die terplekke aanpassen onder ‘integratief beeld’. Je maakt voor het 

adviesgesprek met ouders onder de tegel ‘gesprekken’ een gesprek aan genaamd: mentor – adviesgesprek. Daar noteer je het advies en de afspraken die er 

gemaakt zijn. Ook kun je daar noteren of ouders en de leerling akkoord gaan met het advies. 
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Lange termijn doelen 

De lange termijn verwachtingen die je bespreekt en vastlegt zijn erg ver vooruit. Om de stappen wat te verkleinen en zo je onderwijs in te richten kun je 

per ontwikkelgebied een lange termijndoel vastleggen. Deze zijn per schooljaar/fase. De praktische doelen die u vervolgens in de ontwikkel/coach 

gesprekken vormt met de leerling kunnen vervolgens gekoppeld worden aan deze lange termijn doelen. 

 

Bevorderende en belemmerende factoren 

Wanneer een leerling bijvoorbeeld een diagnose heeft voor PDD-NOS, zou een belemmerende factor kunnen zijn ’het omgaan met onverwachte 

verandering’. Een bevorderende factor voor deze leerling zou kunnen zijn ’het nakomen van gemaakte afspraken’. 

Als je een vinkje aanzet bij ouders betekent dit dat ouders akkoord gaan met het OPP. Hetzelfde geld wanneer je het vinkje bij leerling aanvinkt. Eventuele op- 

of aanmerkingen kun je eronder vermelden. Ook vermeld je in de opmerkingen wanneer ouders niet akkoord zijn wat de reden is. Dit is de plek die het moment 

van ondertekenen vervangt. 

Het betekent dus NIET dat de leerling of ouders nog iets kunnen aandragen. Je hebt dit met je team besproken dus je staat achter deze factoren. 

 

Onderwijsbehoeften 

Wat heeft de leerling nodig om op een goede manier onderwijs te kunnen volgen. Je kunt gebruik maken van de hulpzinnen die u samen met de leerling 

kunt aanvullen. 

Doelen 
Iedere mentor zorgt ervoor dat er één coaching gesprek gevoerd is met een leerling met bijbehorend leerdoel, dit verwerk je onder de tegel gesprekken.  

 Een leerdoel verdwijnt alleen van het MOP als de einddatum op vorig jaar (of eerder) wordt gezet. Vb: er staat een leerdoel van 2018, dan moet 

de einddatum ook in 2018 zijn. En natuurlijk moet je ook het vinkje ‘afronden’ aanzetten 

Documenten 
Alle mappen zijn zichtbaar voor ouders en leerlingen. Je zult als gebruiker merken dat de volgorde van de mappen wisselt. Dit ligt bij Presentis. De 

mappen zijn nu niet meer te wijzigen of te verwijderen.  

 

Let op! Iedereen die iets uploadt in een map is eigenaar van het document. Alleen de eigenaar van het document kan deze verwijderen, daarna alleen 

de beheerder. 
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Algemene werkvaardigheden 
Verdeel het invullen van de werkvaardigheden over 3 personen. 

1. De mentor 

2. Een praktijkdocent 

3. Een AVO docent 

Je eigen vak bepaalt welke collega je moet vragen. Dus als je een praktijkdocent bent zal je een AVO docent moeten vragen en andersom. 

 

Bij het invullen van de ‘algemene werkvaardigheden’ kun je kiezen voor een score keuze zoals hieronder uitgelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het MOP wordt uitgelegd in de titel-balk welke betekentis de kleuren hebben. De uitgebreide uitleg is alleen voor de mensen die de lijst invullen 

zichtbaar. Ouders en leerlingen kunnen via de leerling pagina de competenties bekijken. 

 

Hieronder een print screen van een leerling uit het 3e leerjaar, als voorbeeld. Je ziet het verschil in kleuren én het gemiddelde in de balk staan. Zo kan 

het zijn dat een leerling de 2e periode nog steeds de kleur groen in zijn balk heeft, maar van een gemiddelde van 3,4 naar 3,8 gegaan is. Dan is de groei 

zichtbaar in het gemiddelde. 

 

Score 
keuze 

Betekenis Uitleg 

1 Onvoldoende Het lukt (nog) niet, ook niet met hulp. 

2 Matig Het lukt op het moment zelf bij individuele (1 op 1) aansturing door de 
docent, onderwijsassistent, begeleider. 

3 Redelijk Het lukt op het moment zelf bij groepsgewijze aansturing door docent, 
onderwijsassistent, begeleider. 

4 Goed Het lukt als de groep/leerling vooraf nog even aan het gewenste gedrag 
wordt herinnerd. 

5 Uitstekend Het lukt altijd, de leerling stuurt zichzelf en heeft geen hulp nodig. 
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Hieronder uitgelegd welke meetlat je gebruikt wanneer je de ‘algemene werkvaardigheden’ invult: 

▪ Onderbouw: wat is nodig voor een goede werk-/gedragshouding op school 

▪ Oriëntatiejaar: wat is nodig om “de deur uit te kunnen” (externe stage, les op locatie, situaties buiten school) 

▪ Sectorjaar: wat is nodig om zelfstandig te functioneren als werknemer 

 

De lijst is teruggebracht naar 6 competenties, die hetzelfde zijn voor de onder- en bovenbouw. De hoeveelheid gedragsindicatoren is wisselend per bouw.  

▪ Bij het invullen van de ‘algemene werkvaardigheden’ kun je kiezen voor een score keuze zoals hieronder uitgelegd. Op het MOP wordt uitgelegd in de 

blauwe balk welke betekentis ‘1 t/m 5’ heeft.  
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Praktische vaardigheden 
Bij de start van het schooljaar delen we leerlingen in bij een certificaattraining en/of praktijkvak. Je geeft, als mentor, aan Joke door welke praktische 

vaardigheden er gekoppeld moeten worden aan een leerling. 

 Mis je praktische werkvaardigheden bij een leerling? Geef dit door aan Joke en dan ook heel specifiek. Dus welke certificaattraining gaat het om 

en bijvoorbeeld op welk niveau? 

De samenvatting van het aantal vaardigheden dat je zou moeten beheersen zie je op het MOP terug. Een voorbeeld hieronder. 
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Je ziet dat deze leerling van thema 1 bijna 75% behaald heeft. Als je wilt weten of dat passend is voor deze leerling en de tijd in het jaar kun je dat navragen in 

de leerlingbespreking of deelteamvergadering. 
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Pro afspraken rondom verzuim 
Je kunt bij afwezigheid voor een aantal redenen kiezen. Dat kan alleen maar als je weet waarom je leerling afwezig is. Weet je dat niet? Kies dan voor 

‘nog onbekend’. Als je een les overneemt vul je de absentie in via de algemene kant van aanwezigheid. Dus NIET via de oranje knop ‘aanwezigheid 

lesuur’. Het programma herkent namelijk jou niet als lesgevende aan die groep. Je kunt de klas opzoeken en op individuele basis het rooster van een 

leerling bekijken. Hoort deze bij jou in de klas? Dat kun je via de leerling pagina bekijken Tip: open een extra tabblad om snel te kunnen schakelen.  

 Wanneer je je lessen wilt afsluiten in Presentis, zie je nu vaak maar tot lesuur 10 staan. Dit kan ook niet gebouwd worden. In de app zijn wel alle 
12 lesuren zichtbaar, dan moet je alleen het scherm even draaien. 

 

De administratie of conciërge zal in de ochtend de ouders van de leerling proberen te bereiken. Wanneer dat niet lukt, kun je teruglezen in het vak 

‘opmerkingen’ of de voicemail is ingesproken.  

De conciërge of administratie verandert dan de melding van ‘nog onbekend’ naar ‘ongeoorloofd’.  

Bij onbekend verzuim van leerlingen neemt de mentor, dezelfde dag, nog contact op met ouders/ verzorgers en maakt een belnotitie in het vak 

‘opmerkingen’. Als je een ouder of verzorger gesproken hebt kun je dit meteen verwerken.  

Hieronder uitgeschreven wanneer je voor welke reden kiest. 

Wat Wie Wanneer Opmerkingen 

Bijzonder verlof Administratie Toestemming van de 

teamleider 

n.a.v. verlofaanvraag/brief 

Corona verzuim Mentor  In overleg met de 

teamleider 

Er mag geregistreerd worden dat een leerling afwezig is i.v.m. het 
behoren tot de Corona risicogroep. 
Dat is een gerechtvaardigd belang om een onderscheid te kunnen 
maken tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. 
Daarbij mag de reden waarom een leerling binnen deze groep valt 
niet geregistreerd worden. 
Dit zou namelijk kunnen leiden tot het registreren van medische 
gegevens en dat mag niet. 
 
Dus deze reden wordt niet gebruikt als de leerling zelf corona heeft, 
maar bij verzuim vanwege het risico op corona voor zichzelf of 
zijn/haar gezinsleden. En in de omschrijving mag niets staan over de 
reden.  
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Dokter/ortho/etc. Mentor en 

administratie 

Bij informatie via een 

ouder/verzorger via 

brief/mail/telefoon 

 

Gemeld stagebedrijf 

geoorloofd 

Stagebegeleider In contact met het 

stagebedrijf 

 

Gemeld stagebedrijf 

ongeoorloofd 

Stagebegeleider In contact met het 

stagebedrijf 

 

Interne bezigheid Mentor In school, maar geoorloofd 

ergens anders aan het werk 

 

Nog onbekend Alle lesgevende Leerling is niet in de klas 

aanwezig 

 

Ongeoorloofd afwezig Mentor of administratie Wanneer er geen contact 

met thuis is of de reden 

van afwezigheid niet 

geoorloofd is 

 

Privéomstandigheden Mentor, administratie  In overleg met de 

teamleider 

 

Schorsing Teamleider   

Time-out Teamleider   

Ziekmelding Mentor of administratie   

Zwangerschapsverlof Zorgcoördinator In overleg met mentor en 

teamleider 

 

*met administratie wordt administratie en/of conciërge bedoelt.  
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Wijzigen verzuim mentor leerling 

Vooralsnog is het zo dat je het verzuim van je leerling nu zelf kunt wijzigen. Dat betekent dat we verwachten dat je dat wekelijks bij je leerlingen checkt. 

Het is de enige manier om verzuim meldingen bij leerplicht te kunnen doen. Zorg dat alle aanvullende informatie rondom verzuim in het ‘logboek’ 

geschreven wordt. We nemen alle details mee in de meldingen. Dit helpt leerplicht om sneller het juiste gesprek te kunnen voeren. Je kunt al het 

verzuim, van je klas, tot twee weken terug zelf wijzigen. 

Goed om te weten 

Krijg je ouders niet aan de telefoon, dan staat hun zoon/dochter in ons systeem op ongeoorloofd afwezig. De mentor zal gedurende de dag(en) contact 

proberen op te nemen met de ouder/verzorger. Als ouders/verzorgers meer dan 2 werkdagen later dan alsnog hun zoon/dochter ziekmeldt mogen we 

deze volgens, in overeenstemming met de leerplicht wet niet meer aannemen. Deze uren tellen als ongeoorloofd afwezig.  

* Let op! Voor specifieke afspraken rondom verzuim, geldende grenzen en afgesproken acties verzuimprotocol vanuit worden geraadpleegd. Zie hiervoor 

de bijlagen en de m-route. 

In het kort 

In Presentis onder de oranje knop ‘aanwezigheid’ en het tabblad ‘signalen’ kun je voor je klas onderstaande signalen generen. Wanneer je op de 

gewenste regel gaat staan en rechtsonder op de oranje knop ‘actie maken’ klikt, lees je meteen om welke uren het gaat en welke actie er gewenst is. Als 

je deze actie uitgezet hebt, klik je op opslaan. 

Kun je niets met deze actie, omdat er een ander traject loopt bijvoorbeeld? Dan kun je deze verwijderen. Zo blijft de lijst actueel.  

Hieronder de meldingen die je kunt verwachten. 

Wanneer geldt welke actie? 

Periode  Soort verzuim Aantal uur  Actie Mentor Vervolgactie  

1 week onafgebroken ziek Ziekte 32 lesuren in 1 
week 

Afspraken maken 
over huiswerk. 

Huiswerk terugvragen. 

1 week ongeoorloofd Ongeoorloofd of 
nog onbekend 

32 lesuren in 1 
lesweek 

Informeren bij 
ouders  

Indien nodig DUO-melding 

10x te laat of absent Te laat, 
ongeoorloofd 

10 uur in 8 
lesweken. 

Formulier voor 
verzuimspreekuur 
invullen. 

Aanmelden voor preventief 
spreekuur of in overleg met 
leerplicht een 
signaalverzuimmelding. 

15x te laat of absent Te laat en 
ongeoorloofd 

10 tot 15 uur Formulier leerplicht 
invullen en versturen  
 

Aanmelden voor het 
preventieve spreekuur. 
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Let op! Is deze 
leerling al eerder in 
DUO gemeld? Of is 
er sprake van 
hulpverlening? Kom 
dan overleggen met 
de teamleider wat er 
mogelijk is. 

 

16 uur ongeoorloofd in 4 weken Ongeoorloofd Min. 15 uur 
binnen 4 lesweken 

Teamleider 
informeren 

In overleg een DUO-
melding doen 

3x te laat of absent Te laat 3x in 4 lesweken. Inhoudelijk 
verzuimgesprek 
tussen de mentor en 
leerling. Ouders 
wordt op de hoogte 
gesteld. 

 

4e ziekmelding in 12 weken (frequent verzuimer) Ziek  4e keer ziek in 12 
lesweken 

In gesprek met 
ouders over verzuim 

 

7e aaneengesloten dag ziek (langdurig verzuimer) Ziek 7 aaneengesloten 
dagen ziek. 

In gesprek met 
ouder over het 
verzuim 

 

9x laat of absent    Brief naar ouders? 

* Iedere keer dat een leerling te laat komt telt als een lesuur. 
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Verzuim 
Onder verzuim verstaan we alle momenten dat een leerling niet op school of de stage is. Denk hierbij ook aan te laat komen. Wanneer een leerling niet 

op school is en niet door ouders gemeld is staat hij/zij in Presentis als ‘nog onbekend’ afwezig. De teamleider zal bij voldoende ongeoorloofd verzuim 

een melding in DUO maken. Ook te laat komen telt mee. Iedere keer dat een leerling te laat komt telt als een lesuur.  

 

Stappenplan 

Ieder lesuur verwerk je in Presentis, onder de oranje knop ‘aanwezigheid lesuur’, wie er dat lesuur aanwezig is.  

 

 

Zoals hieronder: 
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Hieronder de lijst: 
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Als duidelijk is wat de afwezigheidsreden is van een leerling kan de rest van het blad ook ingevuld worden.  

Je kunt bij het openen van de melding meteen zien wie de conciërge of administratie gesproken heeft. 

 
In het veld ‘opmerkingen’ kan aanvullende informatie worden vermeld, zoals tijden van vertrek en/of aankomst. Maar ook of de voicemail is 

ingesproken of een leerling zijn/haar tijd heeft ingehaald.  

 Wanneer je op de oranje knop ‘aanwezigheid’ klikt, daarna op het tabblad ‘signalen’ en op ‘genereren’ krijg je alle verzuim signalen 
van alle leerlingen.  

 Je kunt het specifieker maken op ‘datum’ en ‘naam’.  
 Als je op een signaal klikt en rechtsonder op de oranje knop ‘actie maken’, kun je lezen wat er van jou als mentor verwacht wordt. 
 Ook is dan duidelijk of de leerling in DUO gemeld is of niet, dan verschuift de melding naar ‘acties naar aanleiding van signalen’. 
 Als er een DUO-melding gedaan is, kun je dit teruglezen in het logboek. Nu kun je ook onder ‘acties naar aanleiding van signalen’ 

teruglezen of er een melding in DUO is gedaan. De acties die je als mentor uitzet, komen op dezelfde plekken terug.  
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MOP 
 Als je het MOP wilt uitdraaien zie je een andere keuzemogelijkheid, namelijk eentje waar achter staat NPO. Deze is niet voor ons, maar voor 

andere doeleinden. Gebruik de versie ZONDER NPO. 

Presentis app 
We maken ook gebruik van de Presentis app voor ouders, leerlingen en medewerkers. In de bijlage staan de verschillende handleidingen om de app te 

activeren. 

Hieronder beknopt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn van de app voor jou als medewerker. 

Als je de app geactiveerd hebt volgens de handleiding zie je twee opties: 

Je pincode (dit is de code die je hebt aangemaakt en waarmee je in de app inlogt). 

Authenticeren deze gebruik je om in te loggen in Presentis op je PC of ander device via de site van PrO.  

 

Als je in de app bent zie je rechts onder de drie streepjes de volgende opties: 

1. Mijn rooster 

2. Leerlingenlijst 
3. Absentie 
4. Authenticatie 
5. Instellingen 

 

Onder mijn rooster zie je je eigen rooster als dat van toepassing is. Met de pijtjes bovenin kun je bladeren. 

 

Bij Leerlingenlijst zie je alle leerlingen van de locaties waar je toegang tot hebt. Je kunt hier filters plaatsen. Als je recht boven in de blauwe balk kiest voor het 

icoontje met de stipjes kun je filteren. Verder kun je doorklikken op een leerling daar kun je nog weer verder doorklikken via de oranje icoontjes en gegevens 

ouders/verzorgers en arts zien als dat ingevuld is. Ook kun je een leerling opzoeken via het vergrootglas. 

 

Absentie: Je kunt hier verzuim registreren. Je zoekt de leerling en klikt op het betreffende uur. 

We werken met 12 lesuren. Deze kun je zien door het scherm horizontaal te draaien. (Let op dat je bij je instellingen het knopje aan hebt staan dat je scherm 

weergave mag draaien). Je kunt wederom met de pijltjes de dag wijzigen of via de knop kalender. Als er verzuim geregistreerd staat bij een leerling wordt het 

hokje gekleurd.  De knop authenticatie gebruik je alleen als je nog niet ingelogd bent op je PC of ander device via de site. Ben je al wel ingelogd en klik je erop 

dan geeft de app een error. Bij Instellingen zie je jouw gegevens en kun je zelf instellingen aanpassen in de weergave van de app. 
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Wat moet er ingevuld zijn voor de zomervakantie  
 

Dit onderdeel geeft per tegel aan wat je voor je leerling ingevuld zou moeten zijn voor deze zomervakantie. Mocht er nog informatie missen kun je 

meteen zien bij welke collega je dit kunt navragen.  

 

NB: uitleg van de afkortingen zoals gebruikt in de komende overzichten. 

OOP Onderwijsondersteunend personeel 

OP Onderwijspersoneel 

STAF Zorgcoördinator en orthopedagoog 

TL Teamleiders 

PLUS Plus medewerker 

TOS en NT2 Collega die de NT2 en TOS lessen geeft 

VD Vakdocent 

STAGE Stagebegeleid(st)er 

RM Roostermaker 
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Tegel Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Sector Uitstroom Wie 

Logboek 
De dagelijkse aantekeningen en 
opmerkingen die bij de specifieke 
leerling horen. 

X X X X X OOP, OP, STAF, 
TL 

Tip/top 
Een compliment en aandachtspunt 
geven die over de algemene, 
sociaal emotionele ontwikkeling 
gaan. Dus bijvoorbeeld over 
samenwerken, communicatie, 
stiptheid, doorzettingsvermogen 
of arbeidsverhoudingen. 

X X X X Niet verplicht OP en OOP 

Algemene werkvaardigheden 
2x een compleet ingevulde lijst 
door minimaal 3 collega’s. 

X X X X X Mentor en 2 VD 

Gesprekken 
Mentor coaching gesprek 2x 
En daarnaast alle andere 
gesprekken die je met een leerling 
en/of ouders gevoerd hebt. 

X X en Mentor 
adviesgesprek 
 

X X X en Mentor adviesgesprek 
 

Mentor, TL en 
evt. OP 

Diploma en certificaten 
Behaalde praktijkverklaringen 
en/of certificaten. 

X incl. 
zwemdiploma 

X incl. 
zwemdiploma 

X X X VD, OOP van 
Yanmar en/of 
interne stage, 
STAGE, 
gymdocent 

Stage 
Alle stages gelopen door 
leerlingen met begin- en 
einddatum. Voor iedere stage de 
stagecompetenties ingevuld. 

  X interne 
stage en 
Yanmar 

X X OOP van Yanmar 
en/of interne 
stage, STAGE 
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Tegel  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Sector Uitstroom Wie 

Startdocument 
Alle informatie bekend bij de start 
op Pro Almer. 

X     Ortho 

Agenda 
Eventuele roosterwijzigingen zijn 
hier zichtbaar per individu. 

X X X X X RM 

 

Onder tegel ‘groeidocument’ 

Voor de uitgebreide informatie over de specifieke onderdelen in het groeidocument verwijs ik je naar de specifieke onderdelen in dit document. Daar 

staat precies uitgelegd hoe je de onderdelen kunt invullen. Hieronder kort samengevat voor welk leerjaar dit alles geldt.  

 

 Alle leerlingen die een advies 

hebben gehad, zoals 2e leerjaar en 

uitstroom 

Alle leerlingen 

behalve 

uitstroom 

Verwachting X X 

Integratief beeld X  

Lange termijn doelen X X 

Bevorderende en 

Belemmerende factoren 

 X 

Onderwijsbehoeften  X 

Begeleiding  X 

Externe hulp  X 

Toetsen en testen  X 

School/Gezin/Medisch  X 

Wensen en ambities   

Talenten   

Kenmerken   
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Tegel Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Sector Uitstroom Wie 

Doelen 
Minimaal 2 doelen per jaar a.d.h.v. een coachgesprek. 

X X X X X Mentor en 
evt. PLUS 

Externe hulp 
Eventuele externe hulp lijst doorlopen en aanvullen indien nodig. 

X X X X X Mentor 

Begeleiding 
Eventuele lijst met extra begeleiding doorlopen en aanvullen indien nodig. 

X X X X X Mentor 

Documenten 
Mapjes doorlopen of de documenten op de juiste plek staan. Alle 
documenten moeten in een mapje staan. Zoals de laatste pagina, met 
handtekening, van het MOP. 

X X X X X Mentor 

Incidenten 
Alle incidenten die met leerlingen plaats vinden. 

X X X X X Mentor 

Cijfers 
Alle cijfers die een leerling behaald heeft. 

X X X X X AVO docent 

Praktische vaardigheden 
Invullen van de leerlijn. 

X X X X X VD 
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Bijlage 1 
 

De Presentis App installeren (ouders) 
 

Om de Presentis App te kunnen gebruiken moet deze geïnstalleerd zijn op uw telefoon. De Presentis App is geschikt voor Android en 

IOS. 

De Presentis App kan gedownload worden in de App store (IOS) of de Playstore (Android). Volg de instructies van de telefoon om de 

Presentis App te installeren op de telefoon. 
 

De Presentis App activeren 

 

U heeft al inloggegevens gekregen voor Presentis.  

Deze heeft u nodig voor het activeren van de app.  

Naast deze inloggegevens krijgt u een e-mail (op het persoonlijke e-mailadres dat bekend is bij ons op school) met een activatiecode 

toegestuurd. 

 

Let op: Bewaar de e-mail/activatiecode goed. Deze code kan niet hergebruikt worden. Wanneer 

u deze activatiecode opnieuw gebruikt wordt, zal u gevraagd worden of u een nieuwe 

activatiecode toegestuurd wil krijgen. Wanneer u dit bevestigt krijgt u een nieuwe activatiecode 

toegestuurd om de Presentis App nogmaals te activeren. 

 

Hoe activeer ik de Presentis App: 

1. Installeer de Presentis App op de mobiele telefoon.  

 

Let op: Onderbreek nooit het activatieproces op de telefoon. Denk hierbij aan het gebruik maken 

van de ‘home’ knop of de ‘vorige’ knop van de telefoon. 

 

2. Open de Presentis App. 
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Voer de activatiecode in en klik op ‘volgende’. 

Deze is vanuit de school via e-mail 

gecommuniceerd. 

Voer nu u eigen gebruikersnaam en het eigen 

wachtwoord in. Deze gegevens zijn eerder 

door ons met u gecommuniceerd. 

  

3. De Presentis App is geactiveerd en kan nu gebruikt worden. 
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Wat te doen bij vragen over de Presentis App 

 

Wat te doen als u een andere/nieuwe telefoon heeft? 

Als u een andere/nieuwe telefoon heeft, dan zal de Presentis App opnieuw geïnstalleerd en geactiveerd moeten worden. 

Bent u niet meer in het bezit van de vorige activatiecode, dan zal u een nieuwe activatiecode moeten opvragen via de mentor/ 

administratie die dit zal communiceren met de afdeling ICT. 

 

Onderhoud en updates van de Presentis App 

Het is belangrijk om uw device en de Presentis App up-to-date te houden.  

 

Wat ziet u o.a. in de app:  

 

Diverse tegels zoals u gewend bent op de pc/laptop of tablet. 

Op deze tegels kunt u klikken om de achterliggende gegevens te zien. 

Onder de knop  instellingen kunt u diverse aanpassingen doen in bijv.: taal, wachtwoord wijzigen. 
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Bijlage 2 

Het in gebruik nemen van de Presentis App (leerling) 
 

Let op: Heb je vragen/problemen met de Presentis App, ga dan naar je mentor 

van de school die jou kan helpen. 

  

De Presentis App installeren 

Om de Presentis App te kunnen gebruiken moet deze geïnstalleerd zijn op je telefoon. De Presentis App is 

geschikt voor Android en IOS (Apple). 

 

   
 

De Presentis App activeren 

Om de Presentis App te kunnen gebruiken moet je de App activeren. Je krijgt van Presentis PrO Almere een 

e-mail met een activatiecode op je school emailadres 

 

 

Let op: Bewaar de activatiecode goed. Als je de telefoon nog een keer moet 

activeren, dan heb je deze code nodig. Je kan hiermee een nieuwe code 

opvragen. 
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Houd je activatiecode, je eigen gebruikersnaam en je eigen wachtwoord van Presentis bij de hand. 

 

Let op: Druk tijdens het installeren nooit op de ‘home’ en/of ‘vorige’ knop. 

 

Open de Presentis App. 

  
Voer de activatiecode in en klik op 

‘volgende’. De activatiecode is vanuit de 

school via e-mail gecommuniceerd. 

Voer nu jouw eigen gebruikersnaam en 

wachtwoord in dat je voor Presentis hebt. Deze 

heb je van jouw school gekregen. 

Wat te doen bij vragen over de Presentis App 

Heb je vragen of problemen met de Presentis App, ga dan naar de je mentor die jou kan helpen. 

Updates van de Presentis App/ telefoon 

Zorg ervoor dat je altijd je telefoon en de Presentis App update. 
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Wat te doen als je een andere of nieuwe telefoon hebt? 

Als je een andere of nieuwe telefoon hebt, dan zal de Presentis App opnieuw geïnstalleerd en geactiveerd 

moeten worden. 

De oude activatiecode kan je niet nog een keer gebruiken, maar je hebt deze wel nodig om een nieuwe 

activatiecode op te vragen. Na het intypen van de oude activatiecode word je gevraagd of je een nieuwe 

activatiecode wilt krijgen. Als je hier ‘ja’ tegen zegt, dan krijg je een e-mail met een nieuwe activatiecode. 

Heb je de oude activatiecode niet meer in je bezit, dan zal je op school een nieuwe activatiecode moeten 

vragen bij Juf Joke van ICT. 

 

Wat te doen als de Presentis app niet meer werkt op je telefoon? 

Het kan zijn, om welke reden dan ook, dat de Presentis App niet meer werkt. Wat moet je dan doen: 

 

1. Controleer of de Presentis App up to date is. 

2. Controleer of de telefoon zelf wel up-to-date is. 

3. Je kan ook de Presentis App opnieuw installeren. De Presentis App zal dan ook opnieuw geactiveerd 

moeten worden.  

De oude activatiecode kan je niet nog een keer gebruiken. Je hebt deze wel nodig om een nieuwe 

activatiecode te krijgen. Na het intypen van de oude activatiecode word je gevraagd of je een nieuwe 

activatiecode wilt. Als je dit bevestigt, dan krijg je een e-mail met een nieuwe activatiecode. 

Heb je de oude activatiecode niet meer in je bezit, dan zal je op school bij Juf Joke van ICT een nieuwe 

activatiecode moeten vragen. 
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Bijlage 3 
 

Handleiding inzage MOP ouders/verzorgers. 
 

Start internet op en ga naar de site van PRO Almere https://www.proalmere.nl/ 

 

Vervolgens klikt u in de witte balk op de rubriek ‘ouders’. 

 
 

Daarna kiest u de tegel ‘Presentis’. 

 
 

Hier logt u in met de bij u bekende gegevens (inloggegevens ouder/verzorger). 

 

https://www.proalmere.nl/
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U ziet nu de volgende pagina. Klik op de oranje knop ‘rapportages’. 
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Het volgende scherm verschijnt: 

Klik op de oranje balk ‘Mijn Ontwikkelplan’. 

 

Dan opent de MOP op het scherm. 

 

U ziet dan boven in de grijze balk nog de mogelijkheden om de rapportage te downloaden  en vervolgens op te slaan of te printen 

. 
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Bijlage 4 

Presentis app activatie - medewerker 
       

1. De Presentis App activeren         

- De eerste keer de Presentis App gebruiken. Hoe te activeren?   

- Wat te doen als ik een andere/nieuwe telefoon heb?     

- Wat te doen als ik de Presentis App op een 2de device wil     

Installeren? 

- Wat te doen als ik mijn pincode niet meer weet?      

- Wat te doen als de Presentis App niet meer werkt?       
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De Presentis App activeren 

 

Als de school ervoor heeft gekozen om de volledige functionaliteit te benutten van de Presentis App, dan moet 

de Presentis App geactiveerd worden. Je zal van de Joke een activatiecode ontvangen op het e-mailadres dat 

bekend is in Presentis. 

 

Let op: Bewaar de e-mail/activatiecode goed. Deze code kan niet hergebruikt 

worden, maar wanneer je bij een volgende activatie deze activatiecode 

hergebruikt, word je gevraagd of je een nieuwe activatiecode toegestuurd wil 

krijgen. Wanneer je dit bevestigt krijg je een nieuwe activatiecode om de 

Presentis App te activeren. 

 

De eerste keer de Presentis app gebruiken. Hoe te activeren? 

4. Installeer de Presentis App op de mobiele telefoon. Deze is te downloaden in de App store (IOS) of in de 

Playstore (Android) 

5. Houd de activatiecode, gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand. De gebruikersnaam en het 

wachtwoord zijn dezelfde als die gebruikt moeten worden om in de desktopversie van Presentis in te 

loggen. 

 

Let op: Onderbreek nooit het activatieproces op de telefoon. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het gebruik maken van de ‘home’ knop of de ‘vorige’ knop van 

de telefoon. 

 

6. Open de Presentis App. 
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Voer de activatiecode in en klik op ‘volgende’. 

Deze is vanuit de school via e-mail 

gecommuniceerd. 

Voer nu de gebruikersnaam en het 

wachtwoord in. Deze gegevens zijn door de 

school aan de medewerker verstrekt. 
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Bepaal een pincode van 5 cijfers en voer deze 

2x in. 

 

 

7. De Presentis App is geactiveerd en kan nu gebruikt worden. 

 

 

Wat te doen als ik een andere/nieuwe telefoon heb? 

Als je een andere/nieuwe telefoon hebt, dan zal de Presentis App opnieuw geïnstalleerd en geactiveerd moeten 

worden. 

De oude activatiecode kan niet hergebruikt worden, maar je kunt deze activatiecode wel invoeren bij het 

opnieuw activeren van de Presentis App. Na het invoeren van de oude activatiecode, word je gevraagd of je 
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een nieuwe activatiecode toegestuurd wil krijgen. Wanneer je dit bevestigt, krijg je een nieuwe activatiecode 

per e-mail (op het e-mailadres dat in Presentis bekend is) om de Presentis App opnieuw te activeren. 

Ben je niet meer in het bezit van de vorige activatiecode, dan zal je een nieuwe activatiecode moet opvragen 

bij Joke. 

 

Wat te doen als ik de Presentis App op een 2de device wil installeren? 

Wanneer ik de Presentis App wil activeren op een 2de device, dan zal de Presentis App hier opnieuw 

geïnstalleerd en geactiveerd moeten worden. 

De activatiecode van het 1ste device kan niet hergebruikt worden, maar je kunt deze activatiecode wel invoeren 

tijdens de installatie en activatie van de Presentis App op de 2de device. Na het invoeren van de oude 

activatiecode word je gevraagd of je een nieuwe activatiecode toegestuurd wil krijgen. Wanneer je dit 

bevestigt, krijg je een nieuwe activatiecode per e-mail (op het e-mailadres dat bekend is in Presentis) om de 

Presentis App te activeren voor de 2de device. 

Ben je niet meer in het bezit van de oude activatiecode, dan zal je een nieuwe activatiecode moet opvragen bij 

Joke. 

 

Wat te doen als ik mijn pincode niet meer weet? 

Wanneer ik de pincode van de Presentis app ben vergeten, dan zal de Presentis App opnieuw geïnstalleerd en 

geactiveerd moeten worden. 

De oude activatiecode kan niet hergebruikt worden, maar je kunt deze activatiecode wel invoeren bij het 

activeren van de nieuwe installatie. Na het invoeren van deze oude activatiecode word je gevraagd of je een 

nieuwe activatiecode toegestuurd wil krijgen. Wanneer je dit bevestigt, krijg je een nieuwe activatiecode per e-

mail (op het mailadres dat bekend is in Presentis) om de Presentis App te activeren. 

Ben je niet meer in het bezit van de vorige activatiecode, dan zal je een nieuwe activatiecode moeten opvragen 

bij Joke. 
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Wat te doen als de Presentis App niet meer werkt? 

Het kan zijn, om welke reden dan ook, dat de Presentis App niet meer werkt. Wat moet ik dan doen: 

 

4. Controleer of de Presentis App up to date is. 

5. Controleer of er updates zijn van het besturingssysteem van de telefoon (IOS of Android). 

6. Een rigoureuze oplossing zou kunnen zijn om de Presentis App opnieuw te installeren. De Presentis App zal 

dan weer geactiveerd moeten worden. Bij sommige telefoons zal ook de cache geleegd moeten worden 

alvorens een nieuwe installatie gedaan kan worden. 

De oude activatiecode kan niet hergebruikt worden, maar je kunt deze activatiecode wel invoeren bij het 

activeren van de nieuwe installatie. Na het invoeren van deze oude activatiecode word je gevraagd of je 

een nieuwe activatiecode toegestuurd wil krijgen. Wanneer je dit bevestigt, krijg je een nieuwe 

activatiecode per e-mail (op het mailadres dat bekend is in Presentis) om de Presentis App te activeren. 

Ben je niet meer in het bezit van de vorige activatiecode, dan zal je een nieuwe activatiecode moeten 

opvragen bij Joke. 

Bijlage 5 

Handleiding zorgteam en administratie invullen  belangrijke informatie 
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Belangrijke informatie bij leerling 

 

Wanneer een autorisatieprofiel schrijfrechten heeft op 1 van beide velden, dan is de knop ‘Belangrijke info’ beschikbaar op de 

leerlingkaart. 

1. Ga vanuit het tabje leerling naar de betreffende leerling en klik op wijzigen. 

2. Klik op de knop ‘Belangrijke info’. 

3. Vul de informatie die nodig is in op de juiste plek. 

4. Klik op ‘Ok’ of wissel van leerling om de ingevoerde informatie op te slaan 
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Hoe is de belangrijke informatie terug te vinden: 

 

De belangrijke informatie van een leerling, dat in geval van (medische) nood snel te lezen moet zijn, is op de volgende plekken in 

Presentis terug te vinden: 

4. Leerlingkaart 

5. Leerlingoverzicht  

6. Leerlingpagina 

 

Op de leerlingkaart is de belangrijke informatie ten eerste terug te vinden onder de knop ‘Belangrijke info’. 

Daarnaast kan er linksboven op de leerlingpagina ook op het ! geklikt worden. Er verschijnt een pop-up met de juiste informatie. 
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Leerlingoverzicht 

In het leerlingoverzicht is vooraan een kolom ‘info’ zichtbaar. Wanneer er bij een leerling minimaal 1 veld t.a.v. de belangrijke info is 

ingevuld, dan zal er in deze kolom een uitroepteken getoond worden. Hier is de info zelf niet te lezen. 

 

 

Leerlingpagina 

In het leerlingoverzicht is bovenaan een kolom ‘info’ zichtbaar. Wanneer er bij een leerling minimaal 1 veld t.a.v. de belangrijke info is 

ingevuld, dan zal er in deze kolom een uitroepteken getoond worden.  

 

Door te klikken op het uitroepteken  verschijnt er een pop-up waarin de informatie getoond wordt. 
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Let op: Wanneer iemand geen rechten heeft om deze gegevens te mogen inzien, dan zal in het pop-up scherm zichtbaar zijn bij wie 

je wel terecht zou kunnen om deze informatie te krijgen.  
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De belangrijke informatie van een leerling dat in geval van (medische) nood snel te lezen moet zijn is in de Presentis app terug te 

vinden in het leerlingoverzicht. 

1. Ga naar het leerlingoverzicht in de Presentis app. 

7. In deze lijst staan de leerlingen die voldoen aan het ingestelde filter. 

8. Als er belangrijke informatie bekend is van deze leerling, dan staat er een ! voor de naam van de leerling 

9. Klik op deze ! om de informatie te kunnen lezen. Dit is afhankelijk van de instellingen van de autorisatieprofielen. 

10. Wanneer de informatie niet gelezen mag worden, dan is te zien bij welke medewerker de gebruiker moet zijn om toch de 

informatie te krijgen als dit nodig mocht zijn. 
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11. Klik op ‘Ok’ om het pop-up scherm af te sluiten 

Bijlage 6 

Handleiding docenten/OOP lezen belangrijke informatie 
 

 

 

Belangrijke informatie bij leerling 

 

 

Hoe is de belangrijke informatie terug te vinden: 

 

De belangrijke informatie van een leerling, dat in geval van (medische) nood snel te lezen moet zijn, is op de volgende plekken in 

Presentis terug te vinden: 

7. Leerlingkaart 

8. Leerlingoverzicht 

9. Leerlingpagina 

 

Op de leerlingkaart is de belangrijke informatie ten eerste terug te vinden onder de knop ‘Belangrijke info’. 

Daarnaast kan er linksboven op de leerlingpagina ook op het ! geklikt worden. Er verschijnt een pop-up met de juiste informatie. 
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Leerlingoverzicht 

In het leerlingoverzicht is vooraan een kolom ‘info’ zichtbaar. Wanneer er bij een leerling minimaal 1 veld t.a.v. de belangrijke info is 

ingevuld, dan zal er in deze kolom een uitroepteken getoond worden. Hier is de info zelf niet te lezen. 
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Leerlingpagina 

In het leerlingoverzicht is bovenaan een kolom ‘info’ zichtbaar. Wanneer er bij een leerling minimaal 1 veld t.a.v. de belangrijke info is 

ingevuld, dan zal er in deze kolom een uitroepteken getoond worden.  

 

Door te klikken op het uitroepteken  verschijnt er een pop-up waarin de informatie getoond wordt. 
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Let op: Wanneer iemand geen rechten heeft om deze gegevens te mogen inzien, dan zal in het pop-up scherm zichtbaar zijn bij wie 

je wel terecht zou kunnen om deze informatie te krijgen.  
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De belangrijke informatie van een leerling dat in geval van (medische) nood snel te lezen moet zijn is in de Presentis app terug te 

vinden in het leerlingoverzicht. 

1. Ga naar het leerlingoverzicht in de Presentis app. 

12. In deze lijst staan de leerlingen die voldoen aan het ingestelde filter. 

13. Als er belangrijke informatie bekend is van deze leerling, dan staat er een ! voor de naam van de leerling 

14. Klik op deze ! om de informatie te kunnen lezen. Dit is afhankelijk van de instellingen van de autorisatieprofielen. 

15. Wanneer de informatie niet gelezen mag worden, dan is te zien bij welke medewerker de gebruiker moet zijn om toch de 

informatie te krijgen als dit nodig mocht zijn. 
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16. Klik op ‘Ok’ om het pop-up scherm af te sluiten 
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Bijlage 7 

Hand-out e-mailen vanuit Presentis 
E-mailen vanuit Presentis 

Het is mogelijk om e-mails te sturen vanuit Presentis. Dat betekent dat de school en de mentor een e-mail kan 

sturen met een .pdf-bijlage. 
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Bijlage 8 

Een e-mail sturen? 
1. Ga vanuit het leerlingoverzicht naar school / e-mail sturen. 

 

 

2. Bepaal naar wie je een e-mail wilt sturen. De keuzes zijn hier afhankelijk van 

de instellingen bij de toegewezen autorisatieprofielen. 

 

 

 

3. Bepaal namens wie je de e-mail gaat sturen. Ook hier zijn de keuzes 

afhankelijk van de instellingen bij de toegewezen autorisatieprofielen. 

 

 

4. Selecteer nu naar wie er een e-mail gestuurd moet worden. 

5. Maak gebruik van de CTRL of SHIFT knop als meerdere geadresseerden 

geselecteerd moeten worden. Of de oranje knop alles aanvinken/afvinken 
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6. Klik op het tabblad ‘Mailing opstellen’ om de daadwerkelijke e-mail op te 

stellen. 

7. Voeg wanneer gewenst een bijlage bij de e-mail. Dat moet altijd een .pdf- 

bestand zijn. 

8. Kies, wanneer gewenst, een sjabloon. Je hoeft in dat geval niet de tekst 

opnieuw te bedenken. 

 

9. Klik op Sjablonen aanpassen als je een sjabloon wilt maken. 

10. Klik in het volgende scherm op ‘toevoegen’ 

11. Vul de juiste velden in en klik op ‘opslaan’. 

 

12. Klik daarna op sluiten. Het is nu mogelijk om het nieuw aangemaakt sjabloon 

te selecteren uit de lijst. 

13. Wanneer een sjabloon gekozen is zal de tekst zichtbaar zijn in het bericht 

gedeelte. Je kunt op dit moment een sjabloon wijzigen die er al staat. Dit zal op 

niet al te lange termijn aangepast worden dat het autoriseerbaar wordt. Ook komt 

er nog een optie bij in de toekomst dat je bijv. de mentor mee kan nemen in de 

mailing zodat deze op de hoogte is van wat er gestuurd is. 

14. De handtekening van het bericht wordt bepaald door namens wie de mail 

wordt gestuurd. Is het een e-mail van de gebruiker zelf, dan kan de handtekening 

ter plekke ingevoerd worden. Als er namens de school wordt gemaild, dan wordt 

de handtekening uit de stamgegevens meegestuurd. 

Sjablonen Nieuwsbrief Sjablonen aanpassen 
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Let op: Alle geadresseerden worden in de BCC meegenomen. Dat is een AVG- 

keuze. 

15. Om zeker van je zaak te zijn is het mogelijk om het bericht eerst als test naar 

jezelf te sturen. Zo krijgt de gebruiker de mail in de mailbox en kan deze 

controleren. 

Klik op ‘Test bericht’ om jezelf een voorbeeld te sturen. 
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16. Klik op E-mail versturen om het bericht daadwerkelijk te versturen. Links 

naast deze knop wordt het aantal geadresseerden getoond. 

17. Als de e-mail is verstuurd kom je in het tabblad ‘Mailing berichten’. Hier zie 

je een overzicht van de verstuurde mails. Je kan hier de status, verzenddatum en 

verzendtijd, van wie de mail komt en wat het onderwerp is terugvinden. 

18. Per e-mail is extra informatie in te zien. Het gaat hier om: 

- Het bericht zelf. 

- Naar wie is deze mail gestuurd. 

- Zijn er foutmeldingen. 

- Is er een bijlage meegestuurd. Zo ja, dan is deze ook hier weer te openen.

 

 

 

 

 

  

 
Status Q Datum Q Tijd 

Nieuw 04-01-2022 16:43 

Verzonden 

Verzonden 

04-01-2022 

04-01-2022 

14:14 

14:03 

 

E mail van 

"Presenö s" < ma i lservice@ presentis.nl > 

" Presentis" < ma i lservice@ presentis. n I > 

"Presentis" < mailservice@presentis.nl>
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Extra informatie 

O Bericht 

O Adressen 

O Foutmelding 

© Bijlagen 


