Privacy Kit
Handleiding gebruikers toevoegen en content plaatsen
LET OP: Eerst de gehele handleiding goed doorlezen en daarna pas aan de slag gaan.
Versie 2022 | © HetSchoolvoorbeeld.nl

Als school beheert u zelf wie toegang krijgt tot het afgeschermde gedeelte van de
schoolwebsite. U maakt hiervoor ‘gebruikers’ aan. Deze gebruikers kunnen vervolgens m.b.v. een
inlognaam en een password inloggen op de website waarmee zij toegang hebben tot:
✓

afgeschermde berichten van de groep(en) van hun kind(eren);

✓

afgeschermde pagina’s van de schoolwebsite.

1.1 Meerdere gebruikers in één keer aanmaken
✓

U logt in op uw schoolwebsite

✓

In de linker zijbalk onder het menu Gebruikers vindt u de subpagina CSV gebruikers import. Hier
kan een Excel document worden geïmporteerd dat is opgeslagen als CSV bestand voor het
eenvoudig toevoegen van meerdere gebruikers in 1 keer
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1.2 Een Excel document opslaan als .csv-bestand
Maak gebruik van het basisdocument via de knop Voorbeeld in Excel.

Gebruik dit template als basis document waaraan u uit uw eigen gegevens (namen en email
adressen) toevoegt.
1.3 In Excel
Let op: Zorg ervoor dat de kolom volgorde ongewijzigd blijft. Het is
van belang dat elke import exact hetzelfde is qua opbouw zoals
aangegeven in het basisdocument in verband met het uitlezen van
de data.
Zodra alle gebruikers zijn toegevoegd, exporteert u het Excel
document naar .csv:
1. Save as of Opslaan als
2. Windows Comma Separated (.csv) of Door lijstscheidingstekens
gescheiden windows-tekst (.csv)
3. Selecteer het opgeslagen .csv bestand en klik op Importeer
gebruikers. De gebruikers krijgen automatisch de rol Abonnee
(rechten: alleen lezen).
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1.4 In Wordpress:
LET OP: na deze stap worden alle ouders in het .csv document per e-mail uitgenodigd. Als
je 400 adressen in het .csv bestand hebt staan sta je nu op het punt 400 e-mails met
uitnodigingen te versturen. Het is dus verstandig eerst bijvoorbeeld enkele gebruikers
toe te voegen om te kijken wat het resultaat is.
Blader vervolgens naar dit .csv document, upload het, en klik op Importeer gebruikers.
Ouders worden nu uitgenodigd via mail zoals voorbeeldschool@schooluil.nl. Dit domein
(@schooluil.nl) is beter beveiligd en komt beter aan in de postbussen van ouders (geen spam).

1.5 Handmatig gebruikers (ouders) toevoegen
U kunt ook per persoon gebruikers toevoegen. Bijvoorbeeld als u gedurende het schooljaar
nieuwe ouders of grootouders wilt toevoegen. Let op: de rol moet zijn: abonnee!
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1.6 Nieuwsberichten per groep instellen
Standaard staat ingesteld dat ouders die aangemeld zijn alle
nieuwsberichten kunnen lezen. Willen zij alleen de
nieuwsberichten van de groep(en) van hun eigen kind(eren)
zien, dan kunnen zij dit zelf instellen op hun eigen
profielpagina. Hier kunnen ze nieuws categorieën uitvinken.
Zie ook het document ‘Instructie voor ouders’. Elk nieuw
schooljaar wordt de gebruiker automatisch 1 groep (categorie)
hoger geplaatst. Na groep 8 wordt de gebruiker automatisch
verwijderd.
Elke gebruiker kan aan 1 of meerdere groepen worden
gekoppeld. Dit bepaalt welke privé berichten zichtbaar zijn.
Voorbeeld: De moeder van Jan uit groep 3 is gekoppeld aan
categorie Groep 3. Naast alle openbare berichten zijn ook privé
berichten van Groep 3 zichtbaar zodra de moeder van Jan is
ingelogd.

1.7 Categorieën
Onder het menu Berichten > Categorieën kunnen categorieën worden aangemaakt. Elke groep
heeft bijvoorbeeld z’n eigen categorie. Op basis hiervan worden nieuwsberichten van elkaar
gescheiden. Berichten die alleen voor groep 3 zijn verschijnen op de groepspagina van groep 3.

1.8 Transitie van het schooljaar
Tijdens de zomervakantie schuiven alle categorieën die met groepen te maken hebben
automatisch een groep op. Hiervoor moet je onder het menu Berichten > Categorieën wel
éénmalig aangeven dat de categorie Groep 3a bijvoorbeeld automatisch Groep 4a wordt.
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1.9 Optioneel: berichten op de
groepspagina laten verschijnen
De groepenpagina’s kunnen zo worden
ingericht dat daar de nieuwsberichten
verschijnen die speciaal voor die groep
zijn bestemd.
Hiernaast het resultaat van een
voorbeeld van een groepspagina.
Berichten uit Groep 6 verschijnen hier
onder het kopje ‘Nieuws uit groep 6’.
Dit ziet een ouder die is ingelogd want
het omcirkelde bericht is een privé
bericht.

2. Opstellen van privé inhoud
Zoals in de algemene handleiding is te lezen, kun je de volgende zaken toevoegen aan de
website:
•

Berichten

•

Fotoalbums

•

Pagina’s

(p.s. in het CMS heten fotoalbums portfolio items)
Deze zaken kunnen met behulp van de privacykit privé gemaakt worden. Dat houdt in dat
alleen mensen die zijn ingelogd (ouders) deze inhoud kunnen zien. Berichten en fotoalbums
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worden privé gemaakt door in het CMS onder ‘Publiceren’ de zichtbaarheid op privé te zetten.
Bij pagina’s gaat dit iets anders. Daar plaats je onderaan de pagina een vinkje voor ‘Restrict page’.
Home
pagina

Pagina 1

Berichtenpagina

Fotopagina

Bericht 1

Fotoalbum 1

Bericht 2

Fotoalbum 1

Pagina ...

Pagina ...

Privé
Privé

Pagina’s
Berichten

Privé

Fotoalbums (Portfolio)
Bericht 3

Fotoalbum 1

Privé

Privé
Etc...
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2.1 Opstellen van een privé bericht
Onder het menu Berichten (in het CMS) vind je alle berichten van de site. Deze kun je bewerken
of je kunt een nieuw bericht opstellen. Voor uitvoerige uitleg over berichten verwijzen we naar
de gewone handleiding. Deze uitleg gaat over het privé maken van een bericht.

1

3

2

4

1. Onder Publiceren geef je aan of het een afgeschermd bericht (privé) is of niet.
2. Onder Categorieën geef je aan in welke groep dit bericht geplaatst moet worden (meerdere
opties zijn hier mogelijk)
3. Indien ouders mogen reageren op het bericht, zet dan een Vinkje voor ‘Reacties toestaan’
4. Je kunt er ook voor kiezen op de ‘deelknoppen’ onderaan het bericht in- of uit te schakelen.
Deelknoppen stellen de bezoeker in staat het bericht te delen via sociale media. Bij privé
berichten worden deelknoppen altijd verborgen (ook al ben je vergeten het vinkje weg te
halen).
Tip: vergeet de uitgelichte afbeelding niet!
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Resultaat:
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2.2 Opstellen van een privé foto album
Onder het menu Portfolio (in het CMS) vind je alle fotoalbums van de site. Deze kun je bewerken
of je kunt een nieuw potfolio-item (fotoalbum) opstellen. Voor uitvoerige uitleg over portfolioitems verwijzen we naar de gewone handleiding. Deze uitleg gaat over het privé maken van een
fotoalbum.

2

1

3

4
1. Kies portfolio links in het menu
2. Kies een titel
3. Onder Publiceren geef je aan of het een afgeschermd bericht (privé) is of niet.
4. Onder Categorieën geef je aan in welke groep dit bericht geplaatst moet worden (meerdere
opties zijn hier mogelijk)
Tip: vergeet de uitgelichte afbeelding niet!
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Resultaat van een groepspagina met berichten en met een fotoalbum:

In dit voorbeeld van een
groepspagina zijn 2 berichten
en één foto-album geplaatst.
De berichten in dit voorbeeld
zijn openbaar (niet op privé
gezet).
Je ziet dat het fotoalbum
privé is (rood omcirkeld in
deze afbeelding). Dat houdt
in dat alleen ouders die zijn
ingelogd dit album kunnen
bekijken. Buitenstaanders
kunnen hier niets zien.
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2.3 Opstellen van een privé pagina
Onder het menu Pagina’s (in het CMS) vind je alle pagina’s van de site. Voor uitvoerige uitleg
over pagina’s verwijzen we naar de gewone handleiding. Deze uitleg gaat over het privé maken
van een pagina.
Indien een pagina alleen zichtbaar moet zijn voor ouders (die ingelogd zijn), dan kan dat door
onderaan de pagina te selecteren dat de pagina vanaf User Level: Subscriber gezien kan
worden. Zie onder. Restricted pagina’s zijn niet leesbaar voor de gewone bezoekers.
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