
Vraag Antwoord
1 Als jullie zelf de oude benamingen gaan weg 

doen, kunnen we dan nog wel via archief de 
vorige jaren met de oude benamingen 
raadplegen ?

Ja, afdelingen (en klassen/groepen) zijn 
schooljaargebonden. Aan gegevens van 
vorige schooljaren verandert dus niets.

2 Ik heb dit vorige week al zelf allemaal 
aangemaakt.  Ik kon ook de nieuwe 
richtingen kiezen.  Zal alles nu weer gewist 
worden?

De nieuwe richtingen kon je al kiezen, 
pakketten nog niet. Deze pakketten kan je 
pas kiezen vanaf tweede week paasvakantie. 
We zullen geen geldige administratieve 
groepen wissen, enkel de administratieve 
groepen die NIET meer geldig zijn, zullen we 
schrappen.

3 De Basisopties kon ik inderdaad niet kiezen. 
Ik heb deze zelf toegevoegd als optie. Niet 
goed dus?

Neen, dat is zeker niet de juiste werkwijze. 
Pakketten worden achterliggend verstuurd 
naar Discimus en dit kan enkel via de geijkte 
weg zoals de lesgeefster nu demonstreert.

4 Waar staat de afkorting GSO voor? Gemeenschappelijk Secundair Onderwijs

5 Wat met uitbreidingspakketten? Hoe 
registreer ik best leerlingen die als 
basispakket 2 opties hebben maar als 
uitbreiding/verbreding meerdere pakketten 
zullen opnemen als uitdaging?

Waarover jij spreekt wordt niet gestuurd naar 
Discimus. Dit kan je oplossen door te werken 
met "subgroepen", of opties aanmaken onder 
"afdelingsjaren".

6 Onze school biedt een nieuwe richting aan in 
2B maar de kans dat een leerling hiervoor 
kiest is heel klein. Moet deze richting toch 
aangemaakt worden in Informat?

Dit is eigenlijk hetzelfde zoals nu. Je kunt in 
principe wachten tot er zich een leerling voor 
inschrijft of toch al klaarzetten en nadien 
schrappen kan ook.

7 Onze leerlingen moeten 2 opties kiezen in het 
tweede jaar. 1 optie voor 5 uur, 1 voor 2 uur 
per week. Dienen wij alle combinaties te 
registreren of is de hoofdoptie voldoende 
voor Discimus?

Enkel de officiële basisopties en pakketten 
worden geregistsreerd... 2 u 
differentiatie/verdieping/remediëring niet.
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8 Voor alle duidelijkheid, alle leerlingen die van 
1ste jaar naar 2de gaan en een A-attest 
hebben of een A-attest met uitsluitingen 
moeten een basisoptie en/of pakket kiezen?

Je zal ze idd moet inschrijven in een nieuwe 
administratieve groep die bestaat uit 1 of 
meerdere basisopties. Afhankelijk van de 
school kan de focus binnen die basisoptie(s) 
gelegd worden op bepaalde pakketten. Een 
leerling schrijft zich uiteindelijk in voor zo'n 
afdelingsjaar (waar al dan niet pakketten zijn 
aangevinkt).

9 We zagen dat wijziging van afdelingsjaar kan 
gebeuren via "Leerlingen > Nieuwe 
bestemming " - Ik zou gewoon bij de leerling 
op het potloodje geklikt hebben om te 
wijzigen. Is dit dan fout?

Neen, dat kan ook als het  voor één leerling 
is. Stel dat je een grote groep wenst recht te 
trekken, is het wat vlugger via nieuwe 
bestemming.

10 Kan je ook kiezen in 2B om maar voor 2 
pakketten te gaan ipv 3?

Ja, het maximum van basisoptie + pakket mag 
3 zijn. Minder kan heel zeker ook.

11 Wij bieden op onze school ook keuzeopties 
aan zoals voetbal,  dansacademie, … Waar 
kan ik deze dan toevoegen?

Dit zal je moet instellen via opties of 
eventueel via subgroepen... Enkel officiële 
basisopties en pakketten worden gestuurd 
naar Discimus en zullen dus via deze 
werkwijze moeten ingesteld worden.

12 Betreft 2B - Een school kiest voor de 
mogelijkheid  5 uur basisoptie Maatschappij 
en welzijn en 5 uur pakket Mode - Kan dit ook 
aangemaakt worden?

Je moet steeds de admin. groep kiezen met 
de basisoptie(s) waarvoor je iets wenst in te 
stellen. Per basisoptie zie je ook de 
pakketten.

13 Als we in 2A enkel het pakket Latijn 
aanbieden, moet ik het nummer van de adm. 
groep Klassieke Talen (Grieks/Latijn) kiezen?

Klopt, en dan het pakket 'Latijn' aanvinken. 
Nummer van de admin. groep is dan 040092.

14 Worden de basisopties/pakketten onder 
afdelingsjaren gesynchroniseerd naar 
SmartSchool?

Dit moeten we verder opnemen met 
Smartschool.

15 Als je een basisoptie breed aanbiedt bv 
Maatschappij en welzijn betekent dat dan 
ook de leerling van alle pakketten onder  deze 
basisoptie leerstof moet krijgen?

Wellicht vindt u het antwoord op deze vraag 
bij de veelgestelde vragen op de websites van 
AgODi en de koepels. Voor KOV is dit bv. 
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaander
en/meta/properties/dc-identifier/Cur-
20200312-1."



16 Als je bij de basisoptie Klassieke talen zowel 
Grieks-Latijn als Latijn aanbied moeten beide 
opties dan aangevinkt worden? Of net niet?

Je gaat geen twee pakketten kunnen 
aanbieden aan dezelfde leerlingen van 2A. Je 
zal een afdeling 'Latijn' moeten maken en een 
afdeling 'Grieks-Latijn' zodat je bij inschrijving 
van de leerling 1 van de twee afdelingen kan 
kiezen.

17 Als aanmeldingsdatum neem ik de datum 
waarop ik ze ingeef in Informat.  Klopt dit 
niet?

Dat is fout. Je moet altijd het moment van 
werkelijke inschrijving nemen en niet van 
ingave in Informat.

18 Verdwijnt B-attest voor alle leerjaren of enkel 
voor het 1ste leerjaar.

Enkel voor het eerste leerjaar.

19 Kan ik best wachten met de clausuleringen 
over te zetten naar dit schooljaar totdat dit 
voor het eerste jaar secundair onderwijs 
allemaal op punt staat?

Dat klopt! Er komt nog een heel grote 
wijziging betreffende clausuleringen ...

20 Het proces-verbaal zal ook automatisch 
aangepast worden?

Dat klopt (in functie van het afschaffen van 
het B-attest in het 1ste jaar).


