WELZIJN OP SCHOOL
Nieuwsbrief 05 januari '21
Help!

Een uitstekende vijs aan het speeltoestel,
een flikkerende lamp in de klas,
een deur die niet meer open kan, ...

Er zijn regelmatig herstellingen nodig om de school in orde en veilig te houden.
Jullie zijn diegenen die deze zaken opmerken door het dagelijkse gebruik.
Daarom willen we jullie medewerking nu en in de toekomst benutten om gevaarlijke en onveilige
situaties te melden, maar later ook nodige herstellingen, ongemakken of misschien zelfs bepaalde
wensen door te geven.
In deze nieuwsbrief volgen twee stappenplannen om aan de slag te gaan en meldingen te kunnen
maken.
(gebruik de pdf-versie van de nieuwsbrief, daar zijn de verschillende linken aanklikbaar)

1/ Gebruiker van ArXs
Om meldingen te kunnen maken, QR-codes te kunnen raadplegen, middelen te kunnen opzoeken, ...
moet je gebruiker worden van het programma ArXs.
Daarvoor moet je je account activeren in het programma.
Volg het stappenplan eerste login en koppeling met Smartschool.

In het programma zitten nog meer functies zoals het raadplegen van een foto van het lokaal, gebouw,
handleidingen raadplegen, instructiekaarten, ...
Meer info daar over volgt in komende nieuwsbrieven.

2/ Meldingen maken
Je bent aangekomen bij stap 2 en kan vanaf nu een melding maken.
Volg het stappenplan Melding maken in ArXs
Voor je hiermee aan de slag gaat, nog enkele afspraken:
- Meldingen kunnen over alles gaan wat betreft infrastructuur, hun toebehoren en middelen in het
gebouw.
- ICT-middelen horen hier (op vandaag) nog niet bij, die geef je momenteel nog door aan de
ICT'er van je school.
- Een melding waarvan je denkt dat de directeur er beter toestemming over geeft (kostprijs, heel groot
werk, investering, ...) laat je melden door de directeur.
- Omdat we een stormvloed aan meldingen willen vermijden in de eerste maand vragen we je
onderstaande beslissingsboom te volgen.
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