Waarom SchoolsUnited

Management-Memo

Dit document is geschreven voor bestuurders & beslissers mbt de schoolwebsite en eventueel communicatie
met ouders en narrowcasting. SchoolsUnited is sinds 2006 gespecialiseerd in het leveren van deze software
aan ongeveer 500 basisscholen in Nederland.
vragen ? s
 upport@schoolsunited.eu
Directeur direct spreken: bel 06 - 53 786 876
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De website is hét visitekaartje van de school
De zoektocht van ouders naar een school voor hun kind(eren) start naast mond tot mond reclame bijna altijd
op internet. Daarmee is de website van scholen het uithangbord en een belangrijk medium op basis waarvan
ouders keuzes maken. De website de juiste informatie biedt en makkelijk toegankelijk is.

Gespecialiseerde en betrouwbare leverancier van Websites
SchoolsUnited is sinds 2006 gespecialiseerd in het bouwen van websites voor het primair onderwijs. Zij levert
aan een kleine 500 scholen in Nederland websites en is daarmee een betrouwbare en ervaren aanbieder.
Naast de websites levert ze ook een bijbehorende SchoolApp en Narrowcasting als daar bij de school behoefte
aan is. De software van de websites is afgestemd op de wensen van de school en haar gebruikers.
SchoolsUnited biedt daarmee een compleet product waar inmiddels meer dan 12 jaar aan gewerkt is en nog
steeds aan gewerkt wordt. SchoolsUnited heeft een naam opgebouwd van betrouwbare leverancier en
sparringpartner en werkt voor een groot aantal schoolbesturen in Nederland, waaronder sinds 2007 voor ISOB
www.isob.net, sinds 2008 voor Stichting Jong Leren (www.jl.nu) en sinds 2009 voor Stichting Arcade
(onderwijsstichtingarcade.nl) en Stichting Chrono (www.chronoscholen.nl).

Complete oplossing
SchoolsUnited denkt mee met scholen, de behoeftes van ouders en de ontwikkeling van leerlingen. Scholen
kunnen kiezen voor de website alleen of (in een later stadium) een SchoolApp om met ouders te
communiceren. De app is gekoppeld aan de website én NarrowCastingschermen in de school. Er wordt
bovendien gewerkt aan een visie waarbij de SchoolApp in de toekomst gebruikt kan worden als tool om
leerlingen te leren ‘appen’. SchoolsUnited heeft haar eigen door scholen geïnspireerde visie waar de school de
komende jaren haar voordeel mee kan doen.

Updates zitten bij de prijs in
De behoeftes en wetgeving rondom privacy veranderen in de tijd. Bijvoorbeeld de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). SchoolsUnited past de software hier waar nodig voortdurend op aan, de school gaat
automatisch mee in de updates. Er is één broncode waar alle scholen gebruik van maken. Dat betekent ook
dat wanneer een school ergens een goed idee heeft, SchoolsUnited dit idee bouwt en alle andere scholen
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daarvan profiteren. De school betaalt een vast bedrag per jaar voor alle updates en support. Geen onverwachte
facturen dus.

Trainingsmateriaal & Supportdesk
SchoolsUnited besteedt veel aandacht aan trainingsmateriaal, zowel in de vorm van Instructievideo’s als in
handouts. De één kijkt liever, de ander leest liever. Bij vragen kan er een ticket worden gestuurd naar
support@schoolsunited.eu. Onze supportdesk beantwoordt vragen In de regel binnen één werkdag. Zonodig
bellen we met elkaar. Voor SchoolsUnited is de mens het uitgangspunt.

Laagdrempelig
Aanmaken van knoppen en pagina’s op de schoolwebsite is een fluitje van een cent. SchoolsUnited
ontwikkelde bovendien een WebDesignEditor die het mogelijk maakt om zonder programmeerkennis zelf
kaders toe te voegen, kleuren van de website aan te passen, lettertypes te veranderen, etc. Daarmee kunnen
scholen zoveel of zo weinig aanpassen als ze zelf willen door alleen hoognodige wijzigingen door te voeren of
de website een compleet eigen identiteit te geven passend bij de school. De WebDesignEditor maakt dit
mogelijke zonder een designbureau met de bijbehorende extra kosten in te schakelen.

Innovatief
SchoolsUnited is een innovatieve en persoonlijke onderneming die met passie en een overzichtelijk team
betrokken is bij haar software en klanten. Dit vertaalt zich in een prettige samenwerking met de scholen. Wij
noemen dat co-creating. Ieder heeft haar eigen unieke rol en samen maken we er iets moois van.

Menselijk
De factor mens is bij SchoolsUnited bijzonder belangrijk. Wij nemen de communicatie met de leerkrachten
serieus. We vertalen hun wensen en behoeftes in updates van de software en dagelijkse hulpvaardigheid bij
vragen. SchoolsUnited is een ICT bedrijf met een zeer duidelijke menselijke vingerafdruk.
Voor meer informatie, zie www.schoolsunited.eu. Download de productflyer via
https://www.schoolsunited.eu/syndeo_data/media/brochure_website.pdf
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