
Notulen ICT-bijeenkomst VCO-MoG, woensdag 25 mei 2016 
 
Aanwezig waren: Wegwijzer Slochteren, Wegwijzer Bellingwolde, Loopplank Blijham, Mons 
Sinaï Heiligerlee, Groen van Prinsterer Nieuwe Pekela, Wegwijzer Zuidbroek, Annewieke 
Scheemda, Sjaloom Meeden en De Hoeksteen Hoogezand 
 
Opvallend was het grote aantal afmeldingen; er waren meer mensen niet dan wel. Ondanks 
alle legitieme redenen toch wel teleurstellend, mede daar de data al op tijd bekend zijn.  
Er zijn maar 5 vergaderingen per jaar, de data zijn al op tijd bekend (nu al voor volgend jaar!) 
Het zou fijn zijn als er bij afwezigheid een vervanger gestuurd wordt. 
 
Verlag vergadering 27 januari 
Het bijwerken van Flash Player lijkt nu goed te werken, nog geen klachten gehad. 
 
Office 365 – Emailvoorziening 

- Hans heeft gedemonstreerd hoe je een account kan toevoegen aan Outlook. Peter 
heeft hier een handleiding van rondgestuurd waarin dit ook helder wordt uitgelegd. 
Er zijn nog wel een aantal aandachtpunten: 

- Wanneer je je account aan Outlook hebt toegevoegd, is het ook nog steeds mogelijk 
in te loggen via de browser en app. Het account wordt gesynchroniseerd, waardoor 
handelingen die bijv. gedaan in Outlook ook direct zichtbaar wanneer er is ingelogd 
via de browser. 

- Het is verstandig om accounts die niet regelmatig worden gecontroleerd door te 
sturen naar een ander mailadres. Bijv. schoolnaam@vcomog.nl of 
infoschoolnaam@vcomog.nl doorsturen naar directieschoolnaam@vcomog.nl Het 
kan namelijk zijn dat hier wel mail op binnenkomt. 

- Wanneer het doorsturen wordt ingesteld, controleer dan heel goed de 
emailadressen! Wanneer hier een typefout in wordt gemaakt, wordt er niets 
doorgestuurd.  
Voor het doorsturen van @picto.nl adressen: Hans een mailtje sturen.  

- Wanneer je een handtekening wilt toevoegen aan je mail in Office 365, dan kun je 
dat netjes online instellen. Als je Microsoft Outlook instelt, moet je ook daar de 
handtekening nog invoeren; de online handtekening wordt in Outlook niet gebruikt. 

- Bij antwoordopties (instellingen>email>automatische verwerking) kan het beste de 
optie ‘beantwoorden’ worden aangeklikt. Deze staat standaard op ‘allen 
beantwoorden’. Hierdoor wordt er soms mail gestuurd naar alle geadresseerden, 
terwijl dat niet de bedoeling is. 

- Bij voorkeur voor bijlage (instellingen>email>bijlageopties) bestanden uit OneDrive 
altijd als kopie toevoegen. Wanneer deze als OneDrive-bestand wordt toegevoegd is 
deze alleen te lezen door ontvangers uit dezelfde omgeving (vcomog.nl). 

- De OneDrive is voornamelijk ontworpen voor privégebruik. Over het gebruik hiervan 
is online veel informatie te vinden. Wellicht is het ook goed dit onderwerp eens op de 
agenda terug te laten komen. 

- Let erop dat het oude emailadres vaak is gebruikt als gebruikersnaam bij 
abonnementen etc. Deze moeten allemaal worden aangepast! Bijvoorbeeld bij 
mijnbron, inspectie, etc.  
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Voortgang Cloudcomputing – Heutink ICT 
Dit wordt doorgezet. Stapsgewijs zullen steeds meer scholen hier gebruik van gaan maken. 
Data zal dan online komen te staan, bereikbaar via MOO (Mijn Omgeving Online). De server 
wordt dan voornamelijk nog gebruikt voor methodesoftware.  
 
Gehouden themamiddag 
Positieve geluiden. Leuke middag, veel praktijkvoorbeelden gezien en inspiratie opgedaan. 
 
Op zoek naar Apps 
In tweetallen kort gekeken naar interessante apps bij verschillende vakgebieden. De 
bedoeling is dit in de vergaderingen van 2016-2017 bij de opening aan elkaar te presenteren. 
 
Invulling ICT-vergaderingen cursusjaar 2016-2017 
Ideeën hiervoor: 

- Elke bijeenkomst starten met een korte presentatie van verschillende apps 
- ParnasSys apps: Leerkracht en Parro 
- Office 365 
- Heutink ICT MOO 
- Programmeren met kinderen 
- Beheer van de iPads 

 
Vergaderingen cursusjaar 2016-2017 
2 data zijn veranderd.  
De nieuwe data zijn: 21 sept, 30 nov, 25 jan, 29 mrt en 14 juni 
Data graag meenemen in de jaarplanning voor het volgende cursusjaar! 
Jolanda Wilpstra heeft voorgesteld dat ze vanaf 17 juni alle mail zal gaan versturen naar de 
nieuwe Office365-mailadressen. Dit met het oog op het feit dat wellicht nog niet iedereen de 
nieuwe e-mailadressen al gebruikt. Aangezien de meesten van ons het doorsturen vanuit de 
oude mailadressen al heeft ingesteld, zal alle mail vanaf het VCO-kantoor overal aankomen. 
Volgende vergadering: woensdag 21 september @kantoor Picto 
 


