Migratie naar Cloudwise
Informatie voor ouders/verzorgers
ICT-Migratie door Cloudwise
Onze school gaat voor het ICT-beheer migreren naar een nieuwe omgeving. De migratie en het
beheer van deze omgeving wordt gedaan door Cloudwise. Voor meer informatie over Cloudwise kunt
u eens kijken op www.cloudwise.nl.
Op vrijdag 5 maart zal de migratie plaatsvinden. Mogelijk zijn we daardoor die ochtend telefonisch
beperkt bereikbaar. U kunt ons dan een mail sturen op: directie@klippeholm.nl
Na deze dag is de school omgezet naar de COOL omgeving van Cloudwise. Alle leerlingen en
medewerkers zullen gebruik blijven maken van Microsoft 365.
Wat betekent dit voor uw kind?
Alle kinderen gaan werken in de COOL omgeving (Cloudwise Online
Onderwijs Leerplatform) deze vervangt het ZuluConnect platform
waar zij tot nu toe mee werkten. Zij maken gebruik van hun Microsoft
365 account en op de achtergrond een Google G Suite for Education
account. Dit is noodzakelijk om gebruik te maken van het COOL
platform. Het Microsoft 365 account zal dagelijks gebruikt worden en
bestaat uit het pakket met o.a. tools zoals de online varianten van
Word, Excel, en PowerPoint waarmee de kinderen (digitaal) samen
kunnen leren en werken. Daarnaast wordt dit account gebruikt om
ook in te kunnen loggen in Teams.

De COOL omgeving is via een afgeschermd portaal bereikbaar. Binnen dit beveiligde portaal zijn alle
Apps en educatieve software via tegels toegankelijk voor de kinderen.
Thuis en op school aan de slag met COOL
Het inloggen voor de kinderen zal anders zijn dan voorheen. De groepen in de onderbouw loggen op
school in met plaatjes. Omdat deze functionaliteit thuis niet gebruikt kan worden, krijgen zij ook
tijdelijke inloggegevens mee om thuis mee in te kunnen loggen. Deze kinderen krijgen voor het
thuisgebruik een tijdelijk wachtwoord mee. Wilt u, samen met uw kind, een sterk wachtwoord
bedenken? De groepen 5 t/m 8 loggen zowel op school als thuis in middels een eigen schoolmailadres
en wachtwoord.
Via cool.cloudwise.nl kan er thuis worden ingelogd om gebruik te kunnen maken van oefensoftware
en de applicaties van Microsoft 365. In deze handleiding staat beschreven hoe uw zoon/dochter thuis
kan inloggen in het COOL portaal.

Microsoft en privacy
In het vertrouwenscentrum van Microsoft worden de volgende zaken rondom privacy benoemd:
- We streven naar sterke privacybescherming door meer controle en transparantie van de
-

gebruiker
We delen of gebruiken jouw gegevens niet voor marketing,
advertenties of andere commerciële doeleinden
We bieden regeringen geen 'geheime ingangen',
versleutelingssleutels of hulp bij het verbreken van versleuteling
We breiden de gegevensbeschermingsrechten van de General Data
Protection Regulation (AVG) uit naar alle klanten wereldwijd, niet
alleen in Europa
We werken actief samen met klanten en regelgevers om
nalevingsregels te voorzien en vorm te geven

“We doen er alles aan om producten, informatie en bedieningselementen te leveren waarmee jij kunt
kiezen hoe jouw gegevens worden verzameld en gebruikt”
Brad Smith, President & Chief Legal Officer
Voor meer informatie over Microsoft 365, kijk gerust op de volgende websites:
• https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/academic/compare-office-365-educationplans?market=nl&activetab=tab:primaryr2
• https://www.microsoft.com/nl-nl/education/it-pro/security-solutions
• https://privacy.microsoft.com/nl-NL/privacystatement?culture=nl-nl&country=be
Klaar voor de start!
Het is voor zowel de leerlingen als de teamleden best even wennen om te werken met dit nieuwe
systeem, maar we zien veel voordelen en iedereen gaat zijn best doen om het snel onder de knie te
krijgen.
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