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Nutsbasisschool-Noord uit Den Bosch kiest voor nieuw Content
Management Systeem (CMS)

11-04-2003

Magazine

nieuws archief - Leraren zetten schoolinformatie op internet met Mijnschoolonline algemeen 's-Hertogenbosch, 11 april 2003 Nutsbasisschool-Noord uit Den Bosch heeft als één van de eerste
adverteren basisscholen er voor gekozen om alle leerkrachten zelfstandig aan de website te laten bouwen. Ze
hebben hiervoor een nieuw Content Management Systeem gekozen van Stip Online. Stip Online heeft
in samenwerking met Total Support B.V. speciaal voor scholen een CMS met de naam Mijnschoolonline
zoeken in nieuws ontwikkeld. Na een groot aantal interviews bij scholen bleek dat er een grote behoefte bestaat aan een
eenvoudige manier om informatie op de eigen website te publiceren en beheren. Een website als
communicatieplatform met ouders en leerlingen en in toenemende mate het visitekaartje van de school.
Rob Kleton, directeur Nutsbasisschool-Noord over de keuze: "Het grote voordeel van Mijnschoolonline
is de zelfwerkzaamheid van onze school. Je bent niet meer afhankelijk van één bepaalde leerkracht,
ouder of extern bureau. Hierdoor is de actualiteit en continuïteit van de internetsite beter gewaarborgd.
De oplossing moest ook eenvoudig zijn om het takenpakket van de leerkrachten niet verder te belasten"
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De Nutsbasisschool is een enthousiaste gebruiker van het eerste uur. Er zijn nu 20 leerkrachten actief
met het maken en onderhouden van webpagina's. Soms samen met de leerlingen. Doordat het
programma zo eenvoudig is in gebruik, kan iedereen die een beetje bekend is met een tekstverwerker
ermee aan de slag. Met bijvoorbeeld het publiceren van de schoolgids, roosterwijzigingen, resultaten en
foto's of het toevoegen van nieuwe hoofdstukken. En dit met een gewone internet browser, thuis of op
school.
Frauke Donners, ICT-coördinator Nutsbasisschool-Noord: "Het onderhoud van de website is eenvoudig
en het resultaat oogt mooi en professioneel. Ik vind het een fantastisch product"
"Belangrijk is dat de school geen duur opmaakpakket of HTML-editor nodig heeft en dat er geen
programma?s hoeven te worden geïnstalleerd. Met een standaard internet browser en onze software
kan elke school aan de slag", aldus Paul Trouw, directeur Stip Online. "De praktijk heeft inmiddels
bewezen dat het beheer van een website met een content management systeem essentieel is om deze
up-to-date en levendig te houden. Met deze technologie die voor het bedrijfsleven doorgaans vele
duizenden euro kost, kunnen scholen nu voor een paar honderd euro per jaar zelf de website up-to-date
houden.
Tot de uitgebreide CMS mogelijkheden van Mijnschoolonline behoren:
* Uitgebreide tekstverwerker met multimedia functies voor beeld, geluid en video
* Fotoboek met overzichtspagina en bladerfunctionaliteit
* Eenvoudige bediening via gebruiksvriendelijke webinterface
* Beveiliging tot paginaniveau in te stellen
* Toekennen van autorisatie voor de verschillende beheerders/redacteuren
Stip Online
Mijnschoolonline en Basisschoolonline zijn initiatieven van Stip Online in samenwerking met
technologie- en webdesignpartner Total Support B.V. Informatie over het Content Management
Systeem voor scholen is te vinden op www.mijnschoolonline.nl.
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