
  
   
Informatieve berichtgeving omtrent schooljaarovergang LW/TOP 
 
Informatiebericht Leerwinst/TOP dossier 

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het inrichten van het nieuwe schooljaar in 
Leerwinst/TOP dossier hebben wij de stappen voor u uitgewerkt. Wij adviseren de 
schooljaar overgang via een koppeling op te halen in Leerwinst/TOP dossier. Zo hoeft u 
de groepen niet handmatig aan te maken en doorloopt u slechts twee stappen.  

Stap 1: Importeren van de leerlingen en groepen binnen het nieuwe schooljaar 

Deze stap varieert, afhankelijk van welk Leerling Administratie Systeem (LAS) u op 
school gebruikt.  
 
PO-systemen 
 
SchoolOAS: 
Actie vereist: geen. Na 1-8-2021 zal de koppeling automatisch de nieuwe groepen en 
groepsindeling overnemen. 
 
ParnasSys (GKV): 
Actie vereist: geen. Na 1-8-2021 zal de koppeling automatisch de nieuwe groepen en 
groepsindeling overnemen. 
 
ParnasSys (OSO SWV): 
Actie vereist: Leerlingen per stuk klaarzetten en ophalen. 
 
Volg de stappen uit dit artikel om de leerlingen klaar te zetten en met de nieuwe groep te 
importeren in Leerwinst/TOP dossier.  
  
ESIS regulier: 
Actie vereist: Leerlingen per stuk klaarzetten en ophalen. 
 
Volg de stappen uit dit artikel om de leerlingen klaar te zetten en met de nieuwe groep te 
importeren in Leerwinst/TOP dossier.  
  
ESIS SBO/SO/VSO: 
Actie vereist: Leerlingen in bulk klaarzetten en ophalen. 
 
Volg de stappen uit dit artikel om de leerlingen klaar te zetten en met de nieuwe groep te 
importeren in Leerwinst/TOP dossier.  
 
VO-systemen 
 
Magister:  
Actie vereist: Leerlingen per stuk klaarzetten en ophalen. 
 
Volg de stappen uit dit artikel om de leerlingen klaar te zetten en met de nieuwe groep te 
importeren in Leerwinst/TOP dossier.  
 
Eduarte / Somtoday: 
Actie vereist: import met de nieuwe groepen en groepsindeling.  
 
Groepen, leerlingen en medewerkers: u importeert drie nieuwe bestanden voor het 
nieuwe schooljaar.  
 
 



  
   
Stap 2: Medewerkers koppelen aan de nieuwe groepen 

Nadat u de groepen en leerlingen over heeft gezet naar het nieuwe schooljaar, dient u 
nog de medewerkers (alleen de medewerkers met de rol TOP leerkracht of TOP 
leerkracht +) te koppelen aan de nieuwe groepen.  
Hoe u dit kunt doen staat beschreven in dit artikel. 
 
Uw TOP dossier licentie is gereed voor het nieuwe schooljaar, fijne zomervakantie! 
 
 


