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Alles draait om kinderen 
       
   

 

 

 

 
 
Waarom gebruiken we Social Schools? 
 
Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Om ouders op de hoogte te houden 
van wat er op school en in de groep gebeurt, gebruiken wij het platform Social 
Schools. Dit is een gebruiksvriendelijke en veilige manier om informatie te delen. 
 
Waar is Social Schools voor bedoeld? 
 

➢ Algemene informatie 
Directie en leerkrachten houden ouders via Social Schools op de hoogte van 
algemene schoolzaken. Alle ouders maken deel uit van de groep “Kc de 
Matrix” en ontvangen de algemene schoolberichten die door het MT worden 
gedeeld. 

 
➢ Informatie over de groepen 

Ouders zijn ook lid van de groep waarin hun kind zit. Via Social Schools zal de 
leerkracht, ouders op de hoogte houden van groepsactiviteiten, worden er 
foto’s met ouders gedeeld en worden ouders uitgenodigd om te helpen bij 
activiteiten. 
 

➢ Persoonlijke berichten 
Als wij iets persoonlijk over een kind willen bespreken dan bellen we de 
ouders.  
Wanneer we een boodschap willen doorgeven aan een ouder, kunnen we via 
Social Schools een 1-op-1 bericht versturen. Ook ouders kunnen de leerkracht 
een persoonlijk bericht sturen. 
 

➢ Absenties 
Wanneer een kind ziek is, kunnen ouders telefonisch contact opnemen met 
school. Er is voor ouders ook de mogelijkheid om dit via Social Schools te 
doen. Dit moet wel gebeuren voor 8.30u. 

 
Delen van beeldmateriaal. 
 

➢ Wij respecteren de privacy van kinderen en gaan zorgvuldig om met foto- en 
filmmateriaal waarop onze leerlingen te zien zijn. Dit houdt in dat: 

• We beelden alleen met de betreffende ouders delen. 

• We beelden alleen delen via de beveiligde schoolomgeving van Social 
Schools; de school gebruikt géén andere sociale media. 

• We geen portretfoto’s delen, alleen groepsfoto’s waarop minimaal een 
groepje leerlingen staat. 
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• De school de regie heeft bij het plaatsen van beeldmateriaal. Ouders 
mogen in en om het schoolgebouw geen foto’s maken. Ouders die 
tijdens een activiteit buiten het schoolterrein foto’s maken, mogen deze 
doorgeven aan de leerkracht. De leerkracht selecteert de foto’s die via 
Social Schools gedeeld worden. Ouders wordt verzocht de foto’s niet 
op een andere manier openbaar te maken. 

 
➢ Alle informatie (waaronder dus ook foto’s) wordt door school met de beste 

professionele intenties geplaatst. School overweegt steeds zorgvuldig welke 
informatie en welk materiaal gedeeld wordt. Als ouders twijfelen over de 
geschiktheid van een gedeeld bericht, melden zij dit bij de directie van de 
school. 

➢ Als ouders bezwaar hebben tegen bovenstaande werkwijze en willen dat hun 
kinderen van al het beeldmateriaal geweerd worden, moet dit in hun account 
aangegeven worden. In “Mijn kinderen” kunnen door ouders voorkeuren voor 
beeldgebruik worden ingesteld. 
 

Wat verwachten wij van alle ouders, leerkrachten en directie? 
 

➢ Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alle rechten van beeld en 
tekst liggen bij de organisatie. In de beveiligde omgeving van Social Schools 
gaan wij zorgvuldig met deze informatie om. Wij verwachten dat de informatie 
binnen de afgesloten omgeving van Social Schools blijft en deze niet wordt 
gedeeld op andere social media. 
 

➢ Gebruikers mogen ervan uitgaan dat zij een reactie ontvangen als zij een 
berichtje sturen. Gebruikers mogen er niet vanuit gaan dat een reactie direct 
op een bericht volgt. Wanneer het een situatie betreft waarbij een directe 
reactie van leerkracht, directie of ouder gewenst is dan wordt er telefonisch 
contact opgenomen. 
 

➢ Gebruikers gebruiken hun eigen naam bij het aanmaken van hun profiel zodat 
voor alle medegroepsgebruikers duidelijk is wie een gebruiker is. 
 

➢ Leerkrachten plaatsen regelmatig een bericht op Social Schools. 
 

➢ Wij verwachten van alle gebruikers binnen het portaal dat er op een positieve, 
opbouwende, realistische en zinvolle wijze gecommuniceerd wordt. 
 

➢ Van alle gebruikers wordt verwacht dat zij elkaar actief aanspreken op het 
gedrag binnen het portaal wanneer daar aanleiding toe bestaat. 
 

 
Tot slot. 
Wij hopen en verwachten dat we met Social Schools op een snelle en 
gebruiksvriendelijke manier met elkaar kunnen communiceren. We zullen het gebruik 
van Social Schools regelmatig evalueren en waar nodig dit document aanpassen. 
Bevindingen en tips van alle gebruikers zijn hierbij van harte welkom. 
 
 


