
 

 

 

 

Woow: 
De communicatie binnen Optimus verloopt via Woow. Dit platform geeft ruimte voor kennisdeling en 
samenwerking. Daarnaast wordt Woow gebruikt als databank voor bestanden die voor alle medewerkers 
beschikbaar zijn en worden zaken als vacatures en de Optimus Academie hier geregeld. Iedere medewerker is 
zelf verantwoordelijk om zelf regelmatig Woow te bezoeken en te zorgen dat hij/zij geïnformeerd is.  

Sharepoint: 

- We zorgen dat alle bestanden die op schoolniveau nodig zijn op Sharepoint staan, ook de bestanden 
op kind- en groepsniveau.  

- Sla geen bestanden op op je bureaublad van je pc.  
- De verantwoordelijke mensen lopen 1x per jaar de mappen na om te kijken wat verouderd is en 

plaatsen verouderde documenten in het archief. 
- Het archief wordt 1 jaar bewaard en daarna verwijderd van de Sharepoint. 
- Niet mailen, maar delen. Als je documenten wilt verspreiden doe je dat door ze vanuit Sharepoint te 

delen. Zo werkt iedereen in dezelfde versie van het bestand. 
- Als je een bestand of formulier wilt hergebruiken dan maak je een kopie voor jezelf en je laat het 

origineel intact.  
- Als er nieuwe hoofdmappen gemaakt moeten worden dan doen we dit in overleg met de I-coach. 

Deze zorgt ervoor dat de menustructuur (links in beeld) aangepast wordt. Mappen binnen mappen 
mogen wel zelf aangemaakt worden. 
 

One Drive: 

- One Drive wordt gebruikt voor (persoonlijke) werkdocumenten. 

 

Office 365: 

- We gebruiken de online omgeving van O365 in het secundaire proces, waaronder Outlook, Sharepoint, 
Word en Agenda.  

- Op de desktop-pc’s kunnen de offlineprogramma’s gebruikt worden. Let hierbij op dat je bestanden op 
de juiste plek opslaat in Sharepoint. 

- Via Outlook kun je naar de gezamenlijke teamagenda.  

 

Communicatie met ouders: 

- Alle digitale communicatie verloopt (waar mogelijk) via Social Schools.  
- In het beleidsdocument Beleid Ouders en Beleid Team de Eiber staan alle gemaakte afspraken. 
- Er wordt niet gecommuniceerd met ouders via WhatsApp. 
- Kijk bij het plaatsen van foto’s of er kinderen zijn die geen toestemming hebben om foto’s te plaatsen. 
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AVG: 

- We gaan met zorg om met de persoonsgegevens van anderen.  
- Er zijn inloggegevens voor invallers om bij benodigde software te komen. Zorg dat je je eigen 

wachtwoorden voor jezelf houdt. 
- Vergrendel je pc/laptop op het moment dat je deze onbeheerd achterlaat. Dit kun je doen met 

Windows Vlaggetje + L. 
- Via Optimus wordt ook aandacht gegeven aan AVG. De posters en aanbevelingen die gedaan worden, 

nemen wij over.  
- Indien er sprake is van een datalek,  dan moet dit gemeld worden bij 

privacycoordinator@optimusonderwijs.nl  

 


