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goed
Het uitbouwen van een
behulp
zorgkader kan enkel met
vriendelijk
van een goed en gebruiks
leerlingvolgsysteem.
nog een
VOLG buitengewoon gaat
stap verder.

VOLG UW leerlingen
VOLG is een volledig en gebruiksvriendelijk platform voor buitengewoon onderwijs type 1 & 8.
Een compleet leerlingvolgsysteem in combinatie met een lerarenplatform en een digitaal
systeem voor de hele schoolorganisatie.
Toegankelijk 24 uur per dag, 7 dagen op 7, voor zowel
Windows als Mac.

Drie platformen in één
dynamisch geheel
Leerlingenplatform
Beheer uw leerlingen met ondermeer:
Een administratief luik:
Ruime samenvatting van alle leerling-gegevens met individueel uurrooster, IQ, medicatie,
diagnose, transportmiddel…
Leerdomeinen:
Over alle leerdomeinen, eigen leerlijnen, doelen en eindtermen.
Verder de mogelijkheid tot AVI -testen, klastesten of persoonlijke testen, met rapportering.
Klassenraden:
Gekoppeld aan de leerdomeinen, afspraken; “wie doet wat”, zorg.
Overleg:
Zorg of ander overleg, met een duidelijk gedeelte voor analyse, strategie en onderzoek,
afspraken; “wie doet wat”, dynamisch gekoppeld aan een zorgdossier, handelingsplan,
differentiatie of sticordi maatregelen.
Interne & externe verslagen:
Interne verslagen kunnen direct gepost worden in het kinddossier.
Externe verslagen kunnen gepost worden via een externe module (buiten het platform).

Lerarenplatform
met ondermeer:
»»

10 Redenen om te kiezen
voor VOLG

Aanmaken & raadplegen van uurroosters.
(1 of 2 wekenstelsel)

»»

Bezetting van lokalen.

»»

Raadplegen & organiseren van toezicht & permanentie.

»»

Intern boodschappensysteem, met automatische

1. Het werkt! Het is gebruiksvriendelijk en supersnel.
2. VOLG is onbeperkt in alle opzichten (onbeperkt
aantal gebruikers, leerlingen, klassen, testen,

leesbevestiging.
»»

Verslagen en afspraken.

»»

Posten van testen en gegevens.

Schooladministratieplatform
met ondermeer
»»

Schoolkalender

»»

Media- en orthotheek

»»

Werkgroepverslagen

»»

Schoolwerkplannen

... om maar een paar mogelijkheden van dit veelomvattend systeem op te noemen

items,…).
3.

Je gebruikt het op school, thuis of waar je ook wil 24/7

4. Je kunt zelf het platform aanpassen naar uw schoolwensen.
5. Extra items kunnen met alle gemak bijgeprogrammeerd worden (alles kan).
6. Er is een ruime service, helpdesk & een batterij
videotutorials.
7. Geen praatjes maar oplossingen!
8. Drie pakketten in één voor de prijs van een klein
pakketje.
9. Duizenden leerlingen die nu al gevolgd worden,
met succes!
10. VOLG is baso-fiche klaar. (www.baso-fiche.be)
11. VOLG heeft altijd wel iets extra.

Drie voor de prijs van één
Kost:
Je betaalt enkel een opstartkost voor de set-up van de server. Jaarlijks betaal je een kleine vaste vergoeding op basis
van het aantal leerlingen in je school of scholengroep voor het gebruik van de VOLG server, de helpdesk en zijn
onderhoud. In de opstartkost zitten ondermeer 10 forfaitaire werkuren die je kan gebruiken voor een stukje
opleiding, een aantal uren programmeerwerk en voor het importeren van uw bestaande gegevens.

Interesse?
Vraag vrijblijvend een demo aan bij U op school.
Tel: 0499 205 185
E-mail: info@volg.be
www.volg.be

w.webontwikkelaar.com
VOLG is een product van ww

