Toestemming uitvragen voor sneltesten
met WIS Communicator
Met WIS Communicator kunt u gemakkelijk toestemming vragen aan de ouders voor het afnemen
van sneltesten bij de leerlingen. Ook leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen met WIS Communicator
benaderd worden. In dit document is stap voor stap uitgelegd hoe u de toestemming uit kan vragen.
Daarnaast kunt ook via onderstaand filmpje de stappen bekijken.
https://vimeo.com/530244910

Wat moet er vooraf klaar staan
1) Onder Instellingen > Sjablonen moet een sjabloon klaarstaan. Dit sjabloon moet bij de
instellingen voorzien zijn van het vinkje op Privacy. Op dat sjabloon zal het privacy
object moeten worden toegevoegd door deze in één van de tekstblokken te slepen.

Aanmaken en verzenden van de vragen
1) Maak de keuze of deze vraag los verzonden moet worden of als bundel met meerdere
vragen.
2) Maak onder Privacy-vragen een nieuwe vraag aan en koppel deze desgewenst aan
doelgroepen wanneer bijvoorbeeld alleen leerlingen van een bepaalde locatie moeten
worden uitgenodigd.
o Archiveer desgewenst eerder verzonden privacy-vragen die niet meer
relevant zijn

3) Maak via Berichten > Nieuw bericht een nieuw bericht aan:
o Stap 1: Selecteer een privacy sjabloon (deze zijn voorzien van een oogje)
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o

Stap 1: Bij de doelgroep Ouders van leerlingen tot 16

o

Stap 2: Vul bij bericht opstellen uw bericht in, klik op het privacy-object en maak
een keuze welk vraag of vragen aan deze e-mail gekoppeld worden.

o

Stap 3: Kies bij Ontvangers toevoegen voor de juiste doelgroep. De eerste
verzending kan naar alle ouders van leerlingen tot 16. Een eventuele
herinnering later in de week kan naar alle ouders van leerlingen die nog niet
hebben gereageerd
Stap 4: Selecteer een verzendmoment. Kies voor direct verzenden of voor een
later moment

o
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Tips
•
•

Schakel onder Berichten > Notificaties de Bevestiging AVG Ouder in. Ouders krijgen
dan de bevestiging van de keuze ook nog als bevestiging in de mailbox.
Ouders kunnen op een willekeurig moment de toestemming wijzigen

Rapportages
Via Privacy > Overzicht kan de juiste vraag worden geselecteerd en vervolgens de al dan niet
gegeven toestemming worden geraadpleegd.
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