
 
 
 

Nieuwsbrief 1 Januari 2020 
 

Op maandagavond 20-1-2020 om 20:20:20 hebben we 
bij SchoolsUnited iets te vieren !  Want dan is de 
officiële start van een nieuw concept of noem het 
tijdperk: de MediaWijze School. Drie tools, de 
SchoolApp, SchoolSchermen en SchoolWebsite 
integreren naadloos met elkaar om (nieuwe) ouders te 
informeren, ouders van kinderen die op school zitten 
te betrekken en kinderen de tools te laten gebruiken 
als onderdeel van training in MediaWijsheid. 

 
Gefaseerde uitrol 
Omdat ieder onderdeel ‘op de schop’ is genomen, 
gaan we de komende weken gefaseerd uitrollen. Er 
zullen daarom de komende tijd regelmatig extra 
nieuwsbrieven komen om je te informeren. Deze 
worden altijd op de maandag verstuurd. Hieronder een 
schema van de uitrol: 
 
Fase 1: start op 20 Januari  

● Infographic / Boekje 
● SchoolSchermen Actief 
● Nieuwe nieuwsmodule Actief 
● Koppeling met de website en de nieuwe 

nieuwsmodule Actief 

● Fase 2: lancering SchoolApp Beta op  27 
Januari  

● SchoolApp versie 5 als beta te downloaden in 
de Google Play Store 

● SchoolApp versie 5 als testflight te 
downloaden via Apple App Store 

● Boekje ‘de MediaWijze School’ te downloaden 
● Vernieuwde Website SchoolsUnited met alle 

relevante informatie 
 
Fase 3: uitrol naar alle gebruikers op 3 februari  

● Uitrol SchoolApp naar alle gebruikers van 
Android en Apple toestellen 

 
Fase 4: oudergesprekken en absentiemelding in 
SchoolApp actief op 1 maart 

● Oudergesprekken in SchoolApp actief 
● Absentiemelding in SchoolApp actief 

 
Bij iedere fase wordt een nieuwsbrief verstuurd, 
waarvan deze dus de eerste 1.  
 
Issues rondom spam, zie pagina 6. 

● Spam issues en de oplossing hiervoor. 
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Infographic 
Om het idee achter ‘de MediaWijze School’  te begrijpen, is de volgende infographic heel handig. Je ziet links het 
control panel zoals dat in de SchoolApp gebruikt wordt bij het aanmaken van een nieuwsbericht. Dezelfde opties zijn 
ook via de website als leerkracht of als beheerder in te stellen. Rechts zie je naar welke tools het gestuurd kan 
worden en wat op welke tool beschikbaar is. Als je jezelf afvraagt, hoe zat het ook alweer, pak de infographic er dan 
bij om de logica te doorgronden. 
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Boekje 
Het boekje ‘de MediaWijze School’ laat in  48 pagina’s 
de belangrijkste mogelijkheden zien. Ga naar 
www.schoolsunited.eu/boekje om deze online  te 
bekijken, te printen of te downloaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SchoolSchermen 

 

Een compleet nieuwe module, module 
SchoolSchermen, is vanaf vandaag actief. (Voor 
scholen die met de module NarrowCasting via Martin 
Media uit Emmen werkten, deze module vervangt haar 
en per 1 februari 2020 is de module niet meer actief). 
Vanaf heden is de nieuwsmodule alleen nog 
koppelbaar aan de SchoolSchermen en werkt deze 
niet meer met de module NarrowCasting. 
 
 
 
 
 
 

In modulebeheer vind je als beheerder de module 
School Schermen (wel aanzetten bij instellingen 
-beheerder anders zie je de module niet). Je kunt nu 
super eenvoudig van het CMS de SchoolSchermen 
aansturen.   
 
In het boekje ‘de MediaWijze School’ vind je een sectie 
SchoolSchermen waarin de mogelijkheden van deze 
nieuwe module worden gepresenteerd.  
 
Voor beheerders die de module installeren, op 
www.schoolsunited.eu onder support - handouts en 
instructievideo’s vind je de handout SchoolSchermen 
of ga naar 
www.schoolsunited.eu/handoutschoolschermen  
 
Gratis proberen tot 1 mei 2020 

De module is door alle scholen kosteloos uit 
te testen tot 1 mei 2020. Je kunt onbeperkt 
veel locaties en afspeellijsten aanmaken. 

Google Chrome gebruikers kunnen het beste een 
chromebit aanschaffen als ze een tv willen aansturen 
en Microsoft gebruikers een Intel Compute stick. De 
kosten van deze module euro zijn 195,- eruo per jaar 
per school exclusief btw. Na mei 2020 is er een 
licentiecode nodig. Je krijgt  nooit zomaar een 
rekening zonder dat je deze hebt ingevoerd. Je kunt 
deze module dus proberen zonder ergens aan vast te 
zitten.   
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Nieuwe nieuwsmodule in het CMS 

 
Om de wens te realiseren dat er meerdere foto’s in 
een nieuwsitem via de SchoolApp geplaatst kunnen 
worden, moest de nieuwsmodule van de grond af aan 
herschreven worden. Voorheen kon je via de website 
tekst en foto’s in 1 vak zetten (html pagina). Vanaf nu 
is de tekst en de bijbehorende foto’s of video 
gescheiden van elkaar. 
 
Zoals je in de infographic op pagina 2 kunt zien zijn de 
mogelijkheden fors uitgebreid.  Daarvoor zijn er 
nieuwe schakelaars gemaakt en in de nieuwsmodule 
op de website zijn al deze schakelaars nu ook 
beschikbaar. 
 
Uploaden van foto’s via het CMS gaat directer. Je gaat 
gelijk naar je mappen op je apparaat zonder  
 
 
 

 
tussenkomst van bestandsbeheer in het cms. Dat 
maakt het begrijpelijker, maar je kunt dus nu ook niet 
meer plaatjes die in het CMS klaarstaan gebruiken, je 
zult ze (opnieuw) moeten uploaden.  
Voor het typen van langere nieuwsberichten kun je 
prima het CMS gebruiken en het item terugvinden in 
de app. Daar kun je als je wilt foto’s toevoegen en/of 
verwijderen. Als je geen enkele schakelaar aanzet vind 
je je bericht in de SchoolApp altijd terug onder ‘mijn 
berichten’ of in het geval van groepsoverstijgend heet 
dit ‘alle berichten’. Op die manier kun je een bericht 
klaarzetten zonder dat het gepubliceerd wordt.   
 
Het probleem met e-mail die als Spam 
aankomt, en wat de oplossing is. 
 
We krijgen regelmatig de vraag wat scholen eraan 
kunnen doen / of wij er iets aan kunnen doen dat 
e-mail in de spam box van ouders terechtkomt. Het 
antwoord is dat er helaas geen pasklaar antwoord is 
om e-mail niet in de spambox te laten komen. Er is 
een trend waarneembaar dat pishing e-mails steeds 
geavanceerder worden en daardoor worden spam 
filters steeds strakker afgesteld.  
 
Hetzelfde bericht door scholen wordt vaak honderden 
keren (nieuwsbrief) of tientallen keren verstuurd en 
daarom is het versturen per definitie bulk  
e-mail, waardoor spam filters extra alert op zijn.  
 

Onze e-mail servers 
staan nergens op een 
blacklist en het 
merendeel komt niet 
in de spam box. Er 
worden letterlijk 
honderdduizenden 
e-mails per week 
verstuurd en een 
bepaald % kan in de 
spam box komen. 
Ouders kunnen ons op 

de white-list zetten of de e-mail verplaatsen naar 
postvak in afhankelijk van het e-mail systeem dat  ze 
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gebruiken en de spam filter die er gebruikt wordt. De 
verantwoordelijk daarvoor ligt bij ouder. Wij nemen de 
verantwoordelijk dat wij onze servers nergens op een 
zogenaamde blacklist staan en dat we de e-mail 
afleveren. 
 
Het is en zal altijd een kat en muisspel blijven tussen 
spammers en spam-filters wat nooit stopt. Daarom is 
ons inziens een nieuwe richting nodig om naartoe te 
bewegen: 
 
De oplossing 
Alle informatie die een ouder nodig heeft, van 
nieuwsberichten  tot de nieuwsbrief, documenten, 
oudergesprekken (vanaf 1.3.2020)  en het e-mail 
archief, zijn terug te vinden in de SchoolAppp. De 
uiteindelijke oplossing voor dit probleem is ouders 
naar de SchoolApp te verwijzen, want daar speelt dit 
probleem eenvoudigweg niet. Ons inziens is het het 
beste om richting de 0% bulk e-mail te gaan. Uiteraard 
is het versturen van enkele e-mails veel minder een 
probleem, omdat spam filters dat minder snel als 
spam zien. Dit is een veel toekomstbestendiger 
oplossing dan berichten via e-mail te versturen, 
wetende dat spam een steeds groter probleem wordt 
in de maatschappij. 
 
Alle leveranciers die bulk e-mail versturen,  zoals 
SchoolsUnited voor de scholen doet,  hebben hiermee 
te maken. Niemand kan garanties geven dat de bulk 
e-mail niet in Spam box komt. Een onderliggend 
probleem is dat de aard van wat er gestuurd wordt 
spam filters kan doen aanslaan, niet het feit dat het 
door de desbetreffende bron verstuurd wordt. Waarbij 
de ene e-mail er prima doorheen komt, kan  de andere 
e-mail in de spam box komen. En parameters door de 
filters worden regelmatig aangepast zonder dat de 
afzenders weten waarop geselecteerd wordt.  
 
Desondanks: Er kan zijn dat er iets niet 
geoptimaliseerd is in de DNS setting van de 
domeinnaam. Daar kunnen wij een check op doen.  
Wanneer wijzelf de domeinnaam niet beheren kunnen 
wij daarvoor contact nodig met degene die dat voor u 
doet. Deze kan het beste contact met op opnemen via 
support@schoolsunited.eu 

 
 

 
- einde nieuwsbrief   - 

 
wil je je afmelden voor de nieuwsbrief, ga naar 

www.schoolsunited.eu/afmelden 
 

wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief, ga naar 
www.schoolsunited.eu/aanmelden 

 
www.schoolsunited.eu support@schoolsunited.eu wijzigingen 

voorbehouden. 
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