Schoolwebsite:
basis of maatwerk
Bent u op zoek naar een onderscheidende website voor
uw school of stichting? Websites voor School biedt u
een breed aanbod aan websiteoplossingen. Wij bieden
standaard oplossingen, maar ook maatwerk websites
voor uw school. Al onze websites worden responsive
gebouwd. Dat wil zeggen dat ze goed leesbaar zijn op
ieder mobiel apparaat.

www.websitesvoorschool.nl
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Onderscheidende schoolwebsite:
de mogelijkheden zijn eindeloos
De website is het visitekaartje van uw school. Elke school heeft een
uniek karakter. Kies daarom voor een professionele schoolwebsite.
Kies naast een mooi design ook voor een technisch goed ingerichte website. Wij helpen u daar graag
bij. U heeft al een schoolwebsite vanaf 995,- euro.

Eigen beheersysteem

Jaarkalender

Naast een goede techniek op de achtergrond is de
website zelf ook snel en simpel bij te houden met
het Content Management Systeem (CMS). Iedere
leerkracht kan zelf de inhoud beheren en van zijn
of haar eigen groep een blog bijhouden. Dit alles
is makkelijk en laagdrempelig. Elke leerkracht kan
het.

De schoolkalender wordt net zoals de klassenblog
standaard opgenomen in het basispakket of maatwerkpakket. Het is een overzichtelijke jaarkalender
waarbij u alle schoolactiviteiten kunt presenteren.
Op deze manier kunnen ouders en collega’s
makkelijk in één overzicht zien wat er door het jaar
heen gepland staat. Ouders zouden op deze manier
ook rekening kunnen houden met hun planning
voor bepaalde, door de school georganiseerde,
evenementen.

Klassenblog
Met een klassenblog op uw schoolwebsite, brengt
u de ouders makkelijk op de hoogte van wat hun
kind(eren) doen op uw school. Ouders kunnen hier
bijvoorbeeld meer lezen over de klassenactiviteiten
per groep.
Een klassenblog is eenvoudig te onderhouden en
kan ingedeeld worden zodat iedere leerkracht dit
zelf bij kan houden. Zoals u een bericht plaatst op
Facebook, plaatst u net zo makkelijk een bericht op
de klassenblog en daarmee een nieuw verhaal op
uw schoolwebsite.

Optioneel:
•
•
•
•
•
•

Uitgebreid inschrijfformulier
Social media integratie
Nieuwsbriefmodule
Meertalen website
Schoolcommunity
Ouderportaal: beveiligde en afgeschermde
portal voor medewerkers en ouders

Een klassenblog wordt standaard geïntegreerd in
het basispakket en maatwerkpakket.

www.websitesvoorschool.nl | T. 013 504 1888

www.ictvoorschool.nl

