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Algemeen
Klasbord

Klasbord is een communicatieplatform dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik
in het onderwijs.
Respecteer de privacy

Klasbord is een gesloten omgeving waar je informatie kunt delen en ouders en
betrokkenen een kijkje kunt verschaffen in de keuken van de klas.
Klasbord is gratis

Het gebruik van Klasbord is gratis. Het is een tool die voor iedereen
toegankelijk is en waar je op ieder moment kan starten als leerkracht of als
school.
Klasbord is een veilige omgeving

Een klas èn de berichten op Klasbord zijn voor buitenstaanders niet zichtbaar.
Bij het aanmaken van een klas ontvang je een uitnodiging. Met het aanmaken
van een account op Klasbord worden persoonsgegevens verstrekt. Ook kan
het voorkomen dat een geplaatst bericht op Klasbord persoonsgegevens
bevat. Klasbord gaat hier zorgvuldig mee om. Bij de verwerking houdt
Klasbord zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Persoonsgegevens wordt door Klasbord nooit aan derden verstrekt.
Klasbord versus andere social media-tools

Klasbord is een veilige en beschermde omgeving die helemaal ontwikkeld is
voor gebruik in het onderwijs. Als leerkracht heb je met Klasbord volledig de
touwtjes in handen. De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en is de
enige persoon die nieuwe berichten kan plaatsen op Klasbord. Per bericht
geeft de leerkracht aan wat de interactiemogelijkheden zijn. Een ‘toppie’
geven kan altijd maar kunnen ouders reageren op het bericht? Daarnaast kan
de leerkracht met Klasbord ook vragen stellen aan de ouders & betrokkenen
rondom de klas. Er kunnen 2 respons opties aangemaakt worden en het is
voor de leerkracht direct inzichtelijk wie er hebben gereageerd!
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Klasbord beperkt zich t.o.v. bestaande social media tools puur tot de
communicatie tussen school & thuis.
Wanneer je als klas of school een (gesloten) Facebook pagina beheerd hebben
ouders een Facebook-profiel nodig om de groep te kunnen volgen.
Voor veel ouders is dit geen bezwaar maar er zijn ouders die graag de
berichten uit de klas willen ontvangen maar liever niet actief willen zijn op
Facebook.

Ervaringen

Enkele scholen binnen de Oosthoek gebruiken de applicatie Klasbord al
geruime tijd. Doordat de applicatie eenvoudig is in het gebruik, is het
succesvol. Klasbord zorgt er mede voor dat de ouderbetrokkenheid wordt
vergroot.

Aanmelden
Als je een nieuwe groep wilt aanmaken, registreer je dan via onderstaande
link.
https://web.klasbord.nl/login
Na registratie van de gegevens, ontvang je een mail van Klasbord, waarin je
groep is geactiveerd. Deze bevestigingsmail is tevens een uitnodiging voor de
ouders, waarin alle stappen voor het gebruik van Klasbord worden
weergegeven. Deze uitnodiging kun je printen/meegeven of mailen naar alle
ouders van je groep.

Kunnen meerdere leerkrachten 1 groep beheren?

Het is mogelijk om een subbeheerder aan te maken binnen de klas. Zo kun je
met 2 of meer leerkrachten werken binnen dezelfde klas op Klasbord! Erg
handig wanneer je met 2 leerkrachten op 1 klas staat.
Hoe werkt het?
– De 2e leerkracht meldt zich eerst aan bij jouw klas als volger.
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– Vervolgens ga je naar instellingen -> Klasbeheer -> Volgers.
– Selecteer de persoon die je subbeheerder wil maken.
– Vervolgens vink je de optie ‘Subbeheerder’ aan. (Zie afbeelding)
– Wanneer je op ‘bewaar’ klikt is deze persoon subbeheerder van de klas.
– Zelf blijf je de hoofdbeheerder van de klas.
– De nieuwe subbeheerder heeft nu dezelfde rechten als de hoofdbeheerder.
Het enige verschil is dat alleen de hoofdbeheerder het beheer van een klas kan
overdragen.

Aandachtspunten
-

Spreek schoolbreed af, welke informatie er gedeeld gaat worden op
Klasbord.

-

Let er als leerkracht op, of alle ouders zijn aangemeld binnen je groep.
Zeker wanneer Klasbord voor ouders nog een onbekend fenomeen is, is
de verwachting dat enkele ouders extra geattendeerd moeten worden
op de aanmelding.

-

Als alle ouders binnen een groep zijn aangemeld, kun je Klasbord
breder inzetten, dan wanneer niet alle ouders zijn aangemeld.
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