1.1 SCHOOLBEHEERDER
Bij aanmelding voor het IEP LVS, is er een account voor de schoolbeheerder aangevraagd. De
schoolbeheerder beheert de accounts van de leerkrachten en zorgt voor de koppeling met
basispoort. De schoolbeheerder doorloopt de eerste stappen.
Account act ive re n
Je ontvangt van ons een mail (zie hieronder) voor het activeren van je beheerders account. Klik op
de link om je account te activeren en een wachtwoord aan te maken.

Wacht woord ve rg e t e n
Het kan natuurlijk gebeuren dat je je wachtwoord vergeten bent, of dat de link niet meer werkt. Klik
dan op onderstaande knop. Vul je e-mailadres in, dan ontvang je een nieuwe activatiemail om een
wachtwoord aan te maken.

Koppe ling me t basispoort – Le e rling e n import e re n in he t LVS
Als schoolbeheerder ben je verantwoordelijk voor de koppeling met basispoort. Log in bij
basispoort met je account. Klik op beheer en daarna op uitgeverijen.
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Zet een vinkje bij IEP, om de IEP toestemming te geven voor het uitwisselen van de
leerlinggegevens. Klik daarna op ‘sla uitgeverijen op’.

Le e rkracht e n t oe voe g e n
Log in als schoolbeheerder via ie plvs.nl. Je komt eerst in het gebruikersscherm; je komt hier ook via
‘Menu’, ‘Gebruikers’. In dit scherm kun je leerkrachten aanmaken. Klik op ‘Gebruiker toevoegen’.
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Vul de gegevens van de leerkracht(en) in.

Je kunt de gegevens opslaan, of opslaan en direct nog een leerkracht toevoegen. Je kunt later altijd
nog extra leerkrachten toevoegen. Je hoeft niet aan te geven voor welke groep de leerkracht staat,
de leerkrachten kunnen de resultaten van alle groepen zien. Bij de volgende stap
(Leerkrachtaccount bewerken) kun je een voorkeursgroep instellen.

Le e rkracht account be we rke n e n voorke ursg roe p inst e lle n
Als schoolbeheerder kun je altijd een leerkrachtaccount bewerken. Klik hiervoor op ‘Bekijk’, achter
de leerkracht (zie hieronder).

Klik daarna op 'Bewerken', om bijvoorbeeld het e-mailadres of de naam te veranderen.

De status staat standaard op ‘Actief’. Je kunt de leerkracht hier ook op inactief zetten, door voor
‘gearchiveerd’ te kiezen.

Je kunt hier ook een voorkeursgroep instellen voor de leerkracht (optioneel).
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Klik op 'Opslaan', zodat de gegevens bewaard blijven.
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