Middelburg, 6 april 2020
Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers en collega’s,
Les op afstand en de inzet van Zoom
Na het besluit om de scholen te sluiten, heeft CSW direct de mogelijkheden voor les op afstand in
kaart gebracht. We hebben vooral gekeken naar de pakketten die we al gebruikten, zoals SOM,
Learnbeat, Office 365 en natuurlijk de online leeromgevingen van de uitgevers die het materiaal voor
de verschillende vakken leveren.
Voor het realiseren van online meetings/videolessen gaat onze voorkeur uit naar Teams van
Microsoft, maar dit programma is op nog niet ingericht voor CSW en dat gaat niet voor de meivakantie
gebeuren. We maken daarom voorlopig gebruik van Zoom. Dit tot tevredenheid van de gebruikers:
Zoom is eenvoudig in gebruik en werkt goed.
Zoom veilig?
De afgelopen dagen was Zoom in het nieuws door vermeende privacy-/security-issues. We zijn ons
bewust dat gebruikers mogelijk een risico hebben gelopen. We lezen ook dat het bedrijf hard bezig is
met het verbeteren van deze zaken. Zo is onder andere het lek voor Mac-gebruikers al gedicht en is
de datadoorgifte aan Facebook geblokkeerd.
Hoe nu verder?
Totdat Teams is ingericht, willen we Zoom blijven gebruiken. Mede omdat de baas van Zoom
afgelopen vrijdag zijn excuses heeft aangeboden voor problemen rondom de privacy en veiligheid van
gebruikers en hij beloofd heeft de problemen aan te pakken. Zo richten de makers zich de komende
tijd volledig op het oplossen van de problemen. Onafhankelijke experts zullen daarbij helpen (zie ook
deze blog).
Hoe gebruik je Zoom veilig(er)?
Net als voor al je andere internetgebruik geldt ook voor Zoom dat je altijd alert moet zijn op je privacy
en beveiliging. Hieronder bruikbare tips:
 Als gebruiker kun je je veiligheid vergroten door niet op linkjes te klikken die worden
aangeboden via de chatfunctie in Zoom.
 Log niet in met je Facebook-account, maar gebruik de app anoniem.
 Deel je Zoom-link niet op sociale media, want dan loop je kans dat je lastig wordt gevallen
door onbekenden.
 Stel een andere achtergrond in, zodat anderen niet je privé-omgeving kunnen zien.
 Update de Zoom-app: Zoom is hard bezig om de beveiliging te vergroten. Zorg dat je de
laatste versie van Zoom hebt geïnstalleerd.
 Als je de mogelijkheden hebt, kun je een apart device, waar geen privacygevoelige informatie
op staat, gebruiken voor Zoom.
 Schakel functies zoals ‘locatie delen’ zoveel mogelijk uit.
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