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Emmen, 14 juli 2017.

Beste mensen,

Met de vakantie in aantocht willen we graag jullie aandacht vragen voor de volgende
onderwerpen:

1. Opstarten computers laatste week zomervakantie.
Om te voorkomen, dat alle computers op de eerste schooldag massaal achterstallige
updates gaan installeren, willen we jullie dringend verzoeken alle computers in de laatste
week van de vakantie op te starten en aangeboden updates uit te voeren.
2. Bereikbaarheid ABC-projecten en centrale administratie tijdens vakantie.
Abc-projecten is tijdens de vakantie bereikbaar op 24 en 25 juli, 30 en 31 augustus en 1
september van 9.00 – 12.00 uur. Dringende meldingen kunnen, zoals gebruikelijk, worden
gestuurd naar helpdesk@abcprojecten.nl
De Centrale administratie is aanwezig op 24 en 25 juli en 1 september van 9.00-12.00 uur.

3. Mutaties medewerkers en jaarovergang tijdig doorgeven.

Het is van belang om de mutaties die plaatsvinden in het personeelsbestand, z.s.m. door te
geven aan ABC-projecten: d.somberg@abcprojecten.nl
Hiervoor dient de school, waar een medewerker vertrekt en de school waar een nieuwe
medewerker wordt benoemd, gebruik te maken van het mutatieformulier. Dit formulier is te
vinden in de map “digitale formulieren” op het extern bureaublad.

NB: Andere wijzen van het melden van mutaties –telefonisch email etc- worden niet
geaccepteerd.
De Centrale Administratie heeft de scholen om aanlevering van de nieuwe groepsindelingen
voor de jaarovergang verzocht.
We hopen dat al deze mutaties tijdig kunnen worden doorgevoerd, maar zijn daarbij afhankelijk
van de juiste aanlevering door de scholen.
Basispoort en Gynzy zijn automatisch gekoppeld aan ESIS.
Nieuwe medewerkers en leerlingen kunnen aan het begin van het nieuwe schooljaar niet
inloggen bij Basispoort, als de mutaties en groepsindelingen (jaarovergang) niet tijdig zijn
doorgegeven.

We wensen jullie een hele fijne zomervakantie!
Met vriendelijke groet,

ABC-projecten en Centrale Administratie
Tel: 0591-626834

