
Prijslijst schooljaar 2016 - 2017

Schoolwebsite

Ontwerp Schoolwebsite

Opties Schoolwebsite

SchoolApp

OuderCommunicatieSysteem

Scholen met meer 
dan 100 leerlingen

Scholen met 100 of 
minder leerlingen

Sta�els meerdere 
websites

Skypetraining 2 x 2 uur met consultant in 
het stap voor stap opzetten en vullen 
van de website i.p.v. zelf online
instructievideo’s bekijken en 
opdrachten uitvoeren.

ContentManagementSysteem voor het 
primair onderwijs. 
Zeer uitgebreide mogelijkheden:
-   geoptimaliseerd voor computer, tablet en 
smartphone;
-   onbeperkt aantal gebruikers;
-   10 GB opslagruimte, onbeperkt dataverkeer 
per maand;
-   instructievideo's inclusief online stap voor 
stap opzetten van de website;
-   ondersteuning via online ticketsysteem of 
telefonische helpdesk;
-   zie www.schoolsunited.eu/sla voor ons 
service level agreement.

Ontwerp van de website gebaseerd op logo, 
kleuren en lettertypes van de school. 

Domeinnaamregistratie inclusief 100 
e-mailadressen of koppeling naar Microsoft 
O�ce 365, Google Apps for Education of een 
andere externe partij.

50 GB opslag i.p.v. 10 GB opslagruimte.

Dynamische koppeling met de 
schoolwebsite. Ontwerp passend bij stijl van 
de website, gebaseerd op logo en kleuren 
van de school inclusief sociale mediamodule.

Communicatie met ouders van de groep. 
Inclusief plannen van oudergesprekken en 
activiteiten.

jaarlijks € 370,- jaarlijks € 250,-

eenmalig € 495,- eenmalig € 495,- eenmalig € 495,-

jaarlijks € 25,- jaarlijks € 25,- jaarlijks € 25,-

jaarlijks € 50,- jaarlijks € 50,- jaarlijks  € 50,-

eenmalig € 500,- eenmalig € 500,- eenmalig € 500,-

jaarlijks € 200,- jaarlijks €125,- 2-5 scholen         
6-10 scholen  
11-20 scholen    
21-30 scholen   
31-50 scholen   

 gratis bij aanschaf 
SchoolApp

 gratis bij aanschaf 
SchoolApp

gratis bij aanschaf 
SchoolApp

2-5 scholen               
6-10 scholen          
11-20 scholen        
21-30 scholen       
31-50 scholen     

scholen met minder dan 
100 leerlingen betalen 

€ 250,-

Overzetten van de inhoud van de oude naar 
de nieuwe website. (Met of zonder foto’s)

                      € 150,- 
of 

             € 300,-

                      € 150,- 
of 

             € 300,-

                      € 150,- 
of 

             € 300,-

€ 350,-
€ 330,-
€ 300,-
€ 275,-
€ 250,-

€ 190,-
€ 180,-
€ 175,-
€ 170,-
€ 165,-


