
de MediaWijze School
Tips & workshops bij

compleet, makkelijk én veilig communiceren 

Bijlage

leerkrachten
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Hoe haal je het beste 
uit de SchoolsUnited App?

Vraag ouders ieder weekend de 
SchoolApp te checken
Als ouders in het weekend de SchoolApp 
checken, zijn ze steeds op de hoogte. E-mails en 
push notificaties worden zo minder noodzakelijk. 
Gemiste e-mails vinden ouders terug in het 
archief in de app. Sommige ouders zetten push 
notificaties uit en een e-mail kan in de spamfilter 
blijven hangen. Daarom is er geen 100% garantie 
dat berichten altijd aankomen. We garanderen 
wel dat alles 24/7 terug te vinden is in de 
SchoolApp. 

Fotografeer altijd in landschap modus
Liggende foto’s komen het beste uit in de 
SchoolApp, op de SchoolWebsite en op de 
SchoolSchermen. Portretfoto’s vragen wat kunst 
en vliegwerk voor hetzelfde effect. Liever niet 
dus.

De webversie app.schoolsunited.eu,  
een handig alternatief!
Wanneer je via Google Chrome inlogt op app.
schoolsunited.eu, tref je exact dezelfde app aan 
als op je telefoon. Handig voor lange berichten 
of voor het uploaden van foto’s vanaf je telefoon. 
Ook handig voor ouders die (tijdelijk) geen 
smartphone hebben of de SchoolApp niet op hun 
telefoon willen zetten. 

Wees spaarzaam met push notificaties
Ouders kunnen push notificaties in de app aan- of 
uitzetten. Stuur alleen een push notificatie als het 
echt belangrijk is, ze worden al snel als hinderlijk 
ervaren. 

Zorg voor een SchoolApp 
contactpersoon met know how
Er is heel veel mogelijk met de SchoolApp 
van De MediawijzeSchool. Als één leerkracht 
de workshop volgt, kan hij/zij de kennis al 
overdragen binnen de school. Meer leerkrachten 
zijn natuurlijk ook welkom.

Wees voorzichtig met emoticons in 
nieuwsitems 
Wellicht plaats je de berichten door op de 
SchoolWebsite en/of de SchoolSchermen. Het 
kan onprofessioneel overkomen als er (teveel) 
emoticons in een bericht staan.

Post minstens één bericht per week, 
maar overdrijf niet
Post in je groep in ieder geval één bericht met 
een leuke foto per week. Zo loont het voor ouders 
de moeite om de SchoolApp in het weekend te 
checken. Meer mag uiteraard, maar overdrijf niet. 
Onderwijs komt eerst :-)
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Gebruik een profielfoto 
Gebruik van een profielfoto komt professioneel 
over. Je stelt de foto in onder accounts.

Gebruik de SchoolApp bewust
Apps kunnen verslavend werken. Ga er bewust 
mee om.

Werkt de SchoolApp niet? Wij helpen 
graag! 
Ouders kunnen bij problemen een mail sturen 
naar support@schoolsunited.eu. Stuur ouders 
door naar onze support desk, daar zijn we voor!

Zet automatische updates aan
Dit is een algemene tip. Apps worden regelmatig 
ge-update. Zonder automatische updates mis je 
na verloop van tijd nieuwe functies en bug fixes.

Zet minstens een keer per maand je 
telefoon helemaal uit en weer aan
Nog een algemene tip. Telefoons worden steeds 
minder vaak uitgezet. Door je telefoon helemaal 
uit en weer aan te zetten (niet te verwarren 
met gebruik van de vliegtuigstand), reset je 
de software. Vaak werken apps vervolgens 
sneller, verdwijnen bepaalde bugs, werkt de wifi 
verbinding beter en hapert bluetooth niet meer. 

Gun jezelf op een gegeven moment een 
nieuwe telefoon
Telefoontechniek verandert razendsnel. Een 
telefoon gebruiken van meer dan vijf jaar oud kan 
problemen geven. Onze app werkt ook op oudere 

telefoons, maar de beste ervaring heb je op een 
recente telefoon. Een android budget telefoon 
voldoet prima als je niet te veel geld aan een 
telefoon wilt uitgeven.

Sommige e-mail adressen geven 
problemen bij bulk e-mail. 
E-mail adressen die eindigen op @outlook, @
live of @gmail zijn prima adressen. Mailadressen 
eindigend op @hotmail, @zonnet, @ticscali @
ziggo of adressen eindigend met familienamen 
geven juist regelmatig problemen, vooral als 
er bulk e-mail (een grote hoeveelheid e-mails 
tegelijk) verstuurd wordt. Communicatie 
via de app wordt door SchoolsUnited 100% 
gegarandeerd, want wij hebben de regie over de 
zender en de ontvanger. Bij e-mail is dat niet het 
geval. 

Ben je tevreden of heb je een klacht?
Ben je tevreden? Geef ons dan een positieve 
review in de App- of Playstore. Dat doet ons 
goed. Heb je een klacht of werkt er iets niet 
goed? Stuur dan een e-mail naar support@
schoolsunited.eu. Ook als je wensen, suggesties 
en verbetervoorstellen hebt, horen we dat graag. 
De app blijft in ontwikkeling! 

Kijk voor meer informatie op 
www.schoolsunited.eu/instructie

@?
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Workshop De MediaWijze School
Ontdek wat de vernieuwde SchoolApp voor het basisonderwijs kan betekenen

 Workshopcode: MWS1

Doel van de Workshop
In een simulatieomgeving ervaar je vanuit verschillende rollen (leerkracht, ouder, leerling, beheerder) 
wat De MediaWijze School in de praktijk inhoudt. Aan het einde van de workshop ga je gegarandeerd 
geïnspireerd naar huis. Je bent in staat als een MediaWijze leerkracht met de software aan de slag te 
gaan en je weet wat de SchoolApp voor je kind of school kan betekenen. Bovendien krijg je, als je dat 
wilt, handouts mee om de workshop over te brengen op de leerkrachten in je eigen school. 

Bedoeld voor
Leerkrachten, administratief medewerkers, geïnteresseerde ouders, directeuren en beslissers die 
voorafgaand aan de aanschaf de software willen ervaren. 

Inhoud van de workshop
Aan de slag in diverse rollen
Via je eigen device (smartphone, tablet of laptop via Google Chrome) log je in op een 
trainingsomgeving en ga je in de door jou gekozen rol(len) aan de slag. Je leert de mogelijkheden die 
de SchoolApp biedt maximaal te benutten. Of het nu gaat om nieuwsberichten plaatsen, fotoalbums 
uploaden of documenten up- of downloaden. Ook een oudergesprek inplannen of een absentiemelding 
doen, leer je in de workshop. Alle mogelijkheden van de SchoolApp komen aan bod. Je duikt in de rol 
van leerling en ervaart wat het is om een posting te plaatsen, maar ook hoe je als leerkracht postings 
goedkeurt of parkeert, en wat er vervolgens gebeurt. 

Duur 
3 uur met daarin een pauze van 20 minuten
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Doorplaatsen op Website en SchoolScherm
Postings vanaf de SchoolApp doorplaatsen naar een (van de) SchoolScherm(en) en/of de 
SchoolWebsite komt uiteraard ook aan bod. Hoe ziet een posting eruit op de SchoolWebsite en  
hoe komt dezelfde posting op een SchoolScherm over? 

Portfolio online
Leerlingen kunnen via de SchoolApp een portfolio maken. In de workshop leer je hoe het werkt. Door 
leerlingen via de webversie van de SchoolApp de mogelijkheid te bieden één, twee of meer postings 
per week te plaatsen en te archiveren, bouwen ze een digitaal portfolio op. Aan het einde van het jaar 
downloadt de leerling zijn of haar portfolio als pdf, voordat in het kader van de AVG de data van dat 
leerjaar verwijderd worden. 

Vloggen
Hoe kunnen kinderen eenvoudig en veilig een filmpje maken en posten? En hoe ziet zo’n vlog eruit bij 
doorplaatsen op een SchoolScherm? In de workshop komt het allemaal aan bod.

Oefen en stel al je vragen
Onze trainers kennen alle ins en outs van het systeem. Je kunt bij hen met je vragen terecht. Kom naar 
de workshop, haal het maximale uit de SchoolApp en ervaar de toekomst met de MediaWijze School.

Meld je aan via www.schoolsunited.eu/workshops
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Workshop 
Setup van ‘De MediaWijze School’
Workshopcode: MWS2

Duur 
3 uur met daarin een pauze van 20 minuten

Doel van de Workshop:
Na het volgen van deze workshop weet je de weg in het beheerdersgedeelte van de software van De 
MediaWijze School en begrijp je de logica. Je kunt een setup voor een of meerdere scholen realiseren 
en vervolgens de verschillende media beheren.

Bedoeld voor
Ict coördinatoren (ook bovenschools), beslissers die willen weten hoe de software tot in detail werkt. 

Voorkennis
Om de MWS2 te kunnen volgen is het een voorwaarde de MWS1 te hebben gevolgd. Vaak is het 
mogelijk beide workshops op een dag af te ronden; ‘s ochtends de eerste training en na de lunch de 
tweede. 

Inhoud van de workshop
In de workshop gaan we aan de slag met de SchoolWebsite, de SchoolApp en de SchoolSchermen. 
Ook de interactie tussen de drie media komt aan bod. 
Je leert onder andere accounts aanmaken voor alle gebruikersniveaus, de beheerder, groepen, 
leerkrachten en leerlingen. De workshop behandelt het openzetten van het ouderportaal, het 
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Meld je aan via www.schoolsunited.eu/workshops

registratieproces wat ouders doorlopen en het aanmaken van oudergesprekken. Je leert de 
vormgeving van de website aan te passen, maakt knoppen en pagina’s in het CMS en koppelt 
(beveiligde) nieuws kaders. DNS beheer komt ook aan bod. Voor de SchoolSchermen oefenen we het 
maken van playlists en we behandelen de belangrijke stappen bij een jaarovergang. 

Vragen staat vrij.
Onze trainers kennen alle ins en outs van het systeem. Je kunt bij hen met je vragen terecht. Kom naar 
de workshop en haal het maximale uit De MediaWijze School!



8

SchoolsUnited
Westerlaan 51
8011 CA  ZWOLLE

www.schoolsunited.eu
support@schoolsunited.eu


