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SchoolApp

Een veilige omgeving voor leerkrachten, ouders en leerlingen
Privacywetgeving
Vanaf mei 2018 komt er nieuwe
privacy-wetgeving. Van scholen wordt
verwacht dat zij het delen van foto’s in
een afgeschermde omgeving met ouders
gaan regelen. Daarnaast is er een
ontwikkeling dat 'appen’ de plaats
inneemt van e-mail. Daarbij willen
leerkrachten werk scheiden van privé.
Afgeschermde foto’s en berichten naar
ouders in een werkgerelateerde
omgeving. De SchoolApp is hierop
afgestemd.

Mediawijsheid
Daarnaast kan een leerkracht
leerlingaccounts aanmaken waarmee
leerlingen berichten kunnen plaatsen in
hun deel van de app. Daardoor kunnen
de leerlingen samen met de leerkracht
oefenen in mediawijsheid. De postings
van de leerlingen zijn via Google
Chromecast vanaf een tablet naar het
digibord te streamen.
De groepsoverstijgende berichten zijn
te zien op een narrowcast scherm als je
de school binnenkomt !

Leerkracht houdt de regie
Leerkrachten downloaden de SchoolApp
en koppelen e-mailadres en wachtwoord
van de website. Hun eigen groep
verschijnt dan automatisch in de app.
Vanaf dat moment kunnen ze
nieuwsberichten, kalenderitems en
fotoreportages delen met de ouders.
De leerkracht kan kiezen of het nieuwsbericht wordt doorgeplaatst op de
website, of er een pushnotificatie wordt
meegestuurd en of ouders op het bericht
mogen reageren. Ouders ontvangen een
activatiecode en koppelen hun account
na verificatie aan de SchoolApp. De
leerkracht kan berichten van ouders
indien gewenst verwijderen.

De SchoolApp biedt een oplossing voor
meerdere wensen en eisen:
Een veilige omgeving die voldoet aan
de nieuwe privacywetgeving.
Stimuleren van ouderbetrokkenheid
Werk en privé scheiden
Presentatie van berichten in narrowcast
Een tool voor training in mediawijsheid
Bel voor meer informatie naar
020 - 331 7 991 of e-mail naar
info@schoolsunited.eu
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Koppelingen

SchoolApp

Wij geloven in keuzevrijheid voor de school.
Daarom is de SchoolApp óók te koppelen via RSS aan ieder andere
website of NarrowCasting-systeem. Ook een rechtstreekse
koppeling met bijvoorbeeld ESIS of een import via EDEX is mogelijk
om oudergegevens te importeren. Laat ons weten wat je wilt en onze
koppeling specialist regelt het voor je.

Voldoet geheel aan de
nieuwe privacywetgeving
van 2018 !
Door het plaatsen van
nieuwsberichten, kalenderitems en foto albums via de
SchoolApp houden
leerkrachten ouders op de
hoogte. Indien gewenst
wordt er een push-notificatie
meegestuurd en kan een
ouder het bericht ‘liken’ en er
een reactie bij plaatsen.
Ouders registreren zichzelf
via het ouderportaal met een
activatiecode, koppelen
zichzelf aan de SchoolApp en
zien de groepen van hun
kinderen.

Groep 2

De nieuwe schoolwebsite is
online. kijk voor de nieuwe
site op
www.pluskinderopvang.nl

Nieuwe website
14-01-2018
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Hier vind je alle informatie.

Bij het binnenlopen van het
schoolgebouw hangt er een
scherm waarop informatie te
zien is die van belang is.
Bijvoorbeeld de kalender, de
jarigen, nieuwsberichten
(geplaatst via de SchoolApp),
gecombineerd met
inspirerende foto’s van wat er
op school gebeurt.
Hip, handig en cool!
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Leraar Jos
De website ziet er goed uit!
typ hier een reactie

Training

WELKOM
Versturen

PlusKinderopvang verzorgt peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang
en tussenschoolse opvang op 6 basisscholen in de gemeente Meppel en 1 basisschool in
de gemeente De Wolden. Pluskinderopvang valt onder de Stichting Kinderopvang
Zuidwest Drenthe, die opgericht is door twee schoolbesturen: PCBO Meppel en VCPOZD.

KINDERDAGOPVANG

Ouders passen zelfstandig
hun gegevens aan en
plannen zichzelf in voor
oudergesprekken. Indien er
een koppeling is gemaakt
met het leerlingvolgsysteem
kunnen de toetsresultaten
hier ook gevonden worden.
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Hier vind je alle informatie.

vind ik leuk

Leerkrachten sturen ouders
van de groep in één keer een
e-mail en kunnen oudergesprekken klaarzetten voor
de ouders.
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NarrowCasting

De nieuwe schoolwebsite is online kijk voor de nieuwe site op
www.pluskinderopvang.nl
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Mediawijsheid
Leerlingen hebben op steeds
jongere leeftijd een mobiele
telefoon. Het omgaan met
WhatsApp en andere sociale
media kan op een veilige
manier geleerd worden via de
SchoolApp. De leerkracht
maakt de accounts aan voor
de leerlingen en behoudt de
regie. Berichten zijn alleen te
zien voor alle leerlingen van
de groep en hun leerkracht.
Via NarrowCasting kunnen
berichten van de groep zo
mogelijk op het digibord
gepresenteerd worden.

PEUTERGROEP

Heldere Handouts* die je er stap voor stap doorheen helpen.
Duidelijke instructievideo’s* voor als je meer visueel bent ingesteld.
Skype en/of training op locatie omdat er soms niks boven persoonlijk contact gaat!
En een ticketingsysteem of telefonische support om je vragen te beantwoorden.
(*alleen voor SyndeoCMS)
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Webdesign
INSCHRIJVEN

REKENTOOL

RONDLEIDING - CONTACT

SOCIAL MEDIA

Webdesign is een belangrijk onderdeel van de visuele identiteit en het imago van
de school. Het biedt onderscheidend vermogen. Het benadrukt bepaalde
kernwaarden en begrippen waar de doelgroep zich in kan herkennen.

SyndeoCMS
Professional Edition
Al sinds 2007 hét Content
Management Systeem voor het
primair onderwijs. Met héél veel
mogelijkheden speciaal voor de
basisschool, en met de in 2017
vernieuwde WebdesignEditor3
kunnen gemakkelijk prachtige
ontwerpen gemaakt worden.

Begeleiding van A tot Z!
Besturen die (fasegewijs) hun PR- en communicatiebeleid willen
optimaliseren kunnen daarvoor bij ons terecht. Gezamenlijk zetten we een visie uit
en binnen een afgesproken tijd worden de gestelde doelen gerealiseerd.

Wordpress
WordPress staat op eenzame
hoogte als het aankomt op
design-mogelijkheden. De leercurve
is steiler dan die van SyndeoCMS en
niet geschikt voor iedereen. Minder
gemakkelijk in gebruik dan
SydeoCMS maar wel met oneindig
veel design mogelijkheden.
Wij hosten, ondersteunen en
ontwerpen in WordPress.

Veiligheid
Veiligheid gaat over bewustwording van risico’s en deze zoveel als mogelijk elimineren.
Van een https verbinding tot encryptie en van back-up systemen tot veilige
wachtwoorden. Onze ‘white-hat’ hacker houdt ons scherp waardoor wij de juiste actie
ondernemen om jullie data veilig te houden.
(Een white-hat hacker is een computerspecialist die beveiligingssystemen en netwerken
test op een positieve manier.)

