
Een eigen website voor uw kind

KidsXpress biedt kinderen vanaf acht jaar de mogelijkheid een eigen website te maken. Steeds
meer kinderen vinden dat een leuke manier om zich te presenteren aan vriendjes en vriendinnetjes.
Muziek, foto's, hobbies, idols, popsterren, school en allerlei andere thema's kunnen aan de orde
komen. KidsXpress is opgezet als alternatief voor de "gratis" kinderwebsites, die betaald worden
uit reclame-inkomsten en het plaatsen van links naar activiteiten voor volwassenen. KidsXpress is
daarom gegarandeerd reclamevrij en biedt een veilige, gecontroleerde omgeving waar kinderen
naar hartelust kunnen experimenteren met internet en het bouwen van een eigen website. De
veiligheid wordt gewaarborgd door het team van KidsXpress dat steeds een oogje in het zeil
houdt.

OK! Goedkeurmerk

Met KidsXpress kunnen kinderen spelenderwijs een echte kinderwebsite maken en contact leggen
met leeftijdgenootjes. KidsXpress is voor kinderen de leukste en veiligste manier om de
mogelijkheden van internet en de digitale wereld te ontdekken. Ouders kunnen natuurlijk meekijken
naar de vorderingen en erop reageren, bijvoorbeeld door berichtjes te plaatsen in het gastenboek.
De internetwereld van de kinderen blijft op die manier ook voor de ouders transparant en
toegankelijk. Stichting de Kinderconsument heeft inmiddels het OK! Goedkeurmerk toegekend
aan KidsXpress.

Hulp van CompuBob

Een kinderwebsite bouwen is heel eenvoudig. Er zijn standaard sjablonen, zodat ieder kind snel een
goed resultaat heeft. En er is hulp van CompuBob. Het robotje CompuBob geeft handige tips bij het
bouwen. Ook leert CompuBob de kinderen om op een veilige manier te spelen met internet.
KidsXpress wordt intensief gecontroleerd op ongewenste bezoekers en onveilige software of
virussen en spyware. Volledige veiligheid is natuurlijk pas als een kind leert de gevaren te
vermijden. CompuBob helpt daarbij. Ook samen een website maken, is een uitstekende
methode om kinderen te helpen internet te verkennen en de gedragsregels te leren
toepassen.

Ook in de boekhandel

Een kinderwebsite starten kan direct via www.kidsxpress.nl. KidsXpress is de eerste maand gratis
zodat kinderen en hun ouders of verzorgers de mogelijkheden zelf kunnen onderzoeken. Daarna
kost een abonnement € 14,95 per jaar. Voor dat bedrag ontvangt u een inlogcode, een 64 pagina's
dik boekje met een stap-voor-stap handleiding en heel veel handige tips. Een abonnement op
KidsXpress heeft een looptijd van één jaar. Ruim voor de vervaldatum krijgt u van ons een brief
met de vraag of u het abonnement wel of niet wilt verlengen. Ouders die geen abonnement willen,
hoeven niets te doen. De website wordt dan na een aantal weken automatisch verwijderd.

U kunt KidsXpress en het bijbehorende boekje CompuBob's Website Toolkit ook kopen in de
boekhandel zoals Plantage Boekhandel en BoekenPartners boekhandels. U beschikt dan direct over
het boek, de cd en de toegangscodes. De adviesprijs in de winkel is € 14,95.

Lees verder achterzijde…

http://www.kidsxpress.nl.


Hou het leuk!

Ieder kind dat zich aanmeldt vragen we om zich aan een paar eenvoudige regels te houden:

- Kies voor jouw website een leuke naam die bij je past.
- Zet nooit je volledige naam en adres op je website.
- Zorg ervoor dat je niet scheldt, beledigt of kwetst.
- Gebruik geen ongewenste plaatjes.
- Gebruik alleen teksten, plaatjes, clips en muziek die je zelf hebt gemaakt of rechtenvrij zijn!

Het team van KidsXpress kijkt mee op de sites die kinderen maken en screent de berichtjes die
kinderen of bezoekers in gastenboeken plaatsen. Berichtjes met grove scheldwoorden, beledigingen
of kwetsende opmerkingen worden verwijderd. Ook bewaren we de IP-adressen van de afzender
zodat we bij ernstig misbruik maatregelen kunnen nemen.

Dit zeggen ouders

'Mijn oudste dochter (11,5) zeurde al maanden over een "eigen website". (Ze ziet mij altijd aan het
werk aan de website die ik, samen met een andere moeder, voor haar school bijhoud.) Dat wilde zij
ook wel! Maar ik was een beetje huiverig om een site zomaar op het wereldwijde web te zetten,
voor iedereen bereikbaar. Ook vond ik de software voor haar nog te ingewikkeld. Dus kwam het er
niet van, totdat ik KidsXpress tegenkwam. Ze was meteen heel enthousiast en nog steeds. Ook
vind ik het leuk dat jullie prijsjes uitloven voor de mooiste site. Mijn jongste dochter (9) heeft
inmiddels ook een site en ontving vorige week nog een cadeaubon voor het invullen van de
enquête. Ze was heel blij verrast.' - Mirella Penning.

'Ik zie de computer als iets dat voor onze kinderen niet meer weg te denken is. Als dit
(KidsXpress) dan een begin is om ermee te leren omgaan, vind ik dat prima. De veiligheid die
jullie waarborgen zoals bescherming tegen reclames en controle op gastenboeken vind ik belangrijk,
want kinderen zijn naïef en snel beïnvloedbaar op deze leeftijd. De prijs vind ik heel redelijk. Wat ik
ook leuk vind is dat jullie - net als de kinderen - blijven zoeken naar leuke dingen. Dat motiveert
om terug te blijven komen en te kijken of er weer iets nieuws is.’ - Groetjes van de mama van
Randymen’s site.

Meer informatie

De producten van KidsXpress en CompuBob zijn goedgekeurd door
Stichting De Kinderconsument en erkend door De Surfsleutel.
Kijk op www.kinderconsument.nl en www.desurfsleutel.nl aan welke
eisen de goedgekeurde producten voldoen. Extra informatie over de
mogelijkheden van KidsXpress leest u op www.kidsxpress.nl/ouders.

Hebt u nog vragen over een abonnement op KidsXpress of het gebruik
ervan? Mail ons via info@kidsxpress.nl. We beantwoorden uw vragen zo
snel mogelijk!
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