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Inleiding Social Websites
Een website die in 1 oogopslag de
identiteit van de school laat zien
DE SCHOOLWEBSITES
Een mooie schoolwebsite is je online
visitekaartje. Het laat in 1 oogopslag
de identiteit van jouw school zien. Een
verzorgde website straalt vertrouwen
en professionaliteit uit. Met Social
Schools willen we je hier graag mee
van dienst zijn. Samen met jou zetten
we in korte tijd een verzorgde en
professionele schoolwebsite op tegen
een scherp tarief. Ruim 150 scholen
maken met veel plezier gebruik van
onze websites. Neem gerust contact
op voor referenties.
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De Pluspunten
EENVOUDIG UP-TO-DATE TE
HOUDEN
Publiceer berichten en evenementen uit Social
Community op je schoolwebsite. Zo houd je
de website met 1 druk op de knop up-to-date,
eenvoudig vanaf onze mobiele app.

EENVOUDIG TE BEWERKEN
Geen ingewikkelde beheeromgeving. Binnen
ons CMS pas je de inhoud aan vanuit de browser.
Door dubbel te klikken op een tekst, foto of
bestand kunt u deze aanpassen.

EEN SCHERPE PRIJS
Het gaat natuurlijk niet alleen om geld. Maar
toch.. De budgetten van een school zijn niet
enorm en het is zonde om honderden of
duizenden euro’s te spenderen als het ook kan
voor € 350,- per jaar.

OOK OP MOBIEL
Al onze templates zijn responsive. Dit houdt
in dat ze goed bruikbaar zijn op verschillende
devices, bijvoorbeeld op een mobiel of tablet.
Dit is belangrijk aangezien 80% van de ouders
een website bezoekt via hun smartphone. Het
is natuurlijk zonde als ze vertrekken omdat de
website niet goed werkt.
volg ons op
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kijk voor meer info op www.socialschools.nl

5

FLEXIBELE PLUGINS
Ons CMS biedt een verscheidenheid aan plugins
waarmee je jouw website kunt verrijken.
Onder andere: Youtube plugin, Google maps
plugin, Twitter plugin, Contactformulier plugin,
Bestanden plugin, Agenda plugin.

GEBRUIKSVRIENDELIJK, VEILIG
EN BETROUWBAAR

SERVICE EN ONDERSTEUNING

Onze websitemodule maakt gebruik van een
gebruiksvriendelijk, betrouwbaar CMS. Alle
data staat veilig opgeslagen en er wordt iedere
dag een back-up gemaakt. In onze Service
Level Agreement en Privacy Statement zijn alle
details hierover terug te vinden. Vraag ze snel
op!

Binnen
het
volledige
ontwikkelen
aansluitproces word je stap voor stap begeleid
door ons serviceteam. Zo hebben we een
uitgebreide online helpdesk waar je altijd
terecht kunt met jouw vragen. Je vindt hier ook
handleidingen voor het gebruik van het CMS.
Zo zorgen wij dat uw het CMS zorgeloos kunt
gebruiken.
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Website Pakketten
Een schoolwebsite heeft u al
vanaf €350,- per jaar.
Wanneer je een nieuwe website van Social
Schools afneemt bieden we verschillende
pakketten om jou zo goed mogelijk te
ondersteunen. Geen ingewikkelde processen
maar een eenvoudige en begrijpelijke aanpak.
Als je bijvoorbeeld kiest voor het ‘Plus
pakket’ vragen we je om na te denken over de
inrichting van de website aan de hand van een
‘opstartdocument’. Hier staat eigenlijk precies
in omschreven wat je ons aan moet leveren.
Zo zijn we in staat om binnen 1 dag de nieuwe
website in te richten en kan je direct aan de slag
met het vullen van de website.
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PLUS
€350,- PER JAAR
+ OPSTARTKOSTEN
+ PLUSPAKKET

PRO

€350,€350,-

Bij het pluspakket wordt de homepage en de
hoofd- en substructuur van de website door ons
opgezet. Je hoeft alleen nog maar de content
in te vullen in de website, zoals teksten, foto’s
en bestanden. Dit betekent weinig werk voor
jou als school en snel en zorgeloos uw nieuwe
website lanceren.

€350,- PER JAAR
+ OPSTARTKOSTEN
+ PROPAKKET

€350,€650,-

Bij het pro-pakket wordt de volledige website
door ons gevuld. Wij zetten de homepage en
de hoofd- en substructuur van de website voor
je klaar. Daarnaast vullen we de website met
de door jou aangeleverde teksten, foto’s en
bestanden. Kies voor deze optie als je gaat voor
volledige ontzorging.

Maatwerk Website
Een website volledig in
jouw schoolstijl
Wanneer je een maatwerk website wilt,
rekenen we €85,- per uur voor de tijd die we
besteden voor het ontwikkelen van uw unieke
website. Je hebt al een volledig eigen website
template vanaf €2500,-. Maar je kunt natuurlijk
ook gewoon kiezen voor 1 van onze standaard
templates.
De eenmalige investering in het maatwerk
template komt bovenop de jaarlijkse
€350,- voor hosting, onderhoud, service en
doorontwikkeling van het CMS.

volg ons op
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Showcase Websites
Bekijk hier onze standaard templates
en maatwerk websites.
Dit zijn de voorbeelden van de standaard templates van Social Schools. Als school kan je natuurlijk
de inhoud geheel zelf invullen. Daarnaast kan je de achtergrondafbeelding en kleuren aanpassen
om de website zo bij de huisstijl van je school te laten aansluiten.

STANDAARD TEMPLATE 1

STANDAARD TEMPLATE 2

STANDAARD TEMPLATE 3

STANDAARD TEMPLATE 4
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MAATWERK WEBSITE 1

MAATWERK WEBSITE 2

MAATWERK WEBSITE 3

MAATWERK WEBSITE 4

MAATWERK WEBSITE 5

PROFESSIONELE FOTO’S
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Mooie foto’s ondersteunen jouw schoolwebsite.
Voor €500,- per dagdeel leggen we jouw school
vast in beeld. Op basis van 1 dagdeel selecteren
we de 20 beste foto’s van uiteenlopende
situaties op school. De foto’s worden gebruikt
voor de website. Maar mogelijk kan je de foto’s
ook nog voor andere doeleinden inzetten.
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Bekijk de Templates
Via deze linkjes is het mogelijk om live
voorbeelden te bekijken van Social Websites.
STANDAARD TEMPLATE 1
www.bsdevlasbloem.nl
www.regenboog-debilt.nl

MAATWERK WEBSITE 4
www.kompas.pcsv.nl
www.pcsv.nl

STANDAARD TEMPLATE 2
rehoboth.nhswaddinxveen.nl
www.basisschool-op-avontuur.nl

MAATWERK WEBSITE 5
www.timotheuslinschoten.nl
johanfrisoschool.nl

STANDAARD TEMPLATE 3
template3.cms.socialschools.nl
www.basisschooldevink.nl
STANDAARD TEMPLATE 4
landje.nl
template4.cms.socialschools.nl
MAATWERK WEBSITE 1
www.ksu-sintmaarten.nl
www.ksu-ariensschool.nl
MAATWERK WEBSITE 2
www.d4w.nl/morgenster/home
www.d4w.nl/prinses-beatrixschool/home
MAATWERK WEBSITE 3
helmgras.tabijn.nl
durv.tabijn.nl

volg ons op
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kijk voor meer info op www.socialschools.nl
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Meer Informatie
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op!
Ben je nieuwsgierig geworden naar de Social
Websites en wat wij voor jou school kunnen
betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons
op en laat een van onze medewerkers je vertellen
wat alle voordelen van Social Websites zijn!
Ga naar: www.socialschools.nl/contact

Onze Visie
DE DRIE PEILERS VAN
SOCIAL SCHOOLS
Samen leren, daar geloven we in.
Samen maken we wereldburgers van
morgen. Daarom maakt Social Schools
de samenwerking in de driehoek kind,
school, ouder(s) laagdrempelig. We
zijn van mening dat wanneer een kind
goed of niet goed presteert dit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
Eenvoud, daar geloven we in. Geen
ingewikkeld knoppencircus meer
een simpel te gebruiken tool voor
leerkrachten, ouders en kinderen. We
zijn van mening dat het onderwijs van
tegenwoordig teveel administratieve
druk legt bij scholen.
Hostmanship, daar geloven we in. We
zijn een kleine, wendbare organisatie
met weinig bureaucratie en hyrarchie.
Dit betekend dat de lijnen kort zijn en
je altijd de juiste persoon te spreken
krijgt. We staan naast de scholen als
een gastheer. We denken mee en zijn
bereid om dat beetje extra te geven.
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kijk voor meer info op www.socialschools.nl

