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Handleiding Social Schools 
Wanneer uw kind de eerste dag op onze school is ontvangt u in uw mail een bericht van Social Schools. U 
krijgt een code voor onze schoolapp. U kunt uw account op twee manieren activeren: 

1. U gaan naar www.socialschools.nl  
U kiest de 3.0 versie en logt daar in met uw activatiecode. 

2. U downloadt in uw appstore Social Schools 3.0 en logt daar in. 

Wilt u, als u geen mail hebt ontvangen dit melden bij de directeur (hanneke.mulder@spco.nl). Dan kan 
uw aanmelding zo snel mogelijk geregeld worden.  

 

Wat is de schoolapp van Social Schools? 
1. De schoolapp van Social Schools is een app en pagina waarbij leerkrachten en de school met ouders van 

groepen in een afgeschermde omgeving kunnen communiceren. De leerkrachten kunnen berichten 
plaatsen in hun eigen groep en ouders kunnen de berichten lezen, liken en reageren. Ouders zien alleen 
de berichten uit de groep van hun kind(eren).  
Eén keer per week worden deze berichten gebundeld en als nieuwsbrief verstuurd per mail.  

Waarom gebruiken we Social Schools? 
2.     Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. We maken daarom sinds 7 februari 2018 gebruik van het 

portaal van Social Schools om u op de hoogte te houden over informatieve, leuke en praktische zaken uit 
de groep van uw kind (eren). U bent lid van de groep van uw kind (eren) en de algemene groep van De 
Nieuwe Wiel. 

Waar is Social Schools voor bedoeld? 
3.     De medewerkers en directie sturen afwisselende informatie: foto’s en filmpjes van situaties in de klas, 

geschreven tekstberichten, uitnodigingen voor evenementen, links naar handige websites.  
       U bepaalt zelf of u dit via de app, mail of de nieuwsbrief aan het eind van de week ontvangt. 
 
4.     Wij respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor heeft de directie bij u toestemming gevraagd voor het 

gebruik van foto’s en gegevens over uw kind in deze beveiligde omgeving. 

Wat kunt u verwachten? 
5.      Alle informatie, waaronder foto’s, video’s en tekst, is met de beste professionele intenties geplaatst 

door ons. Wij overwegen bij alles of dit geschikt is om op het portaal te plaatsen. Als u iets ontdekt 
waarover u twijfelt, meldt u dit bij de desbetreffende leerkracht en directie. Wij zullen daarnaast 
ongepaste reacties van ouders verwijderen. 

 
6.     Als wij iets persoonlijks willen bespreken met u over uw kind, wordt een ander medium dan Social 

Schools (mail, telefoon, gesprek) gebruikt.  

Wat verwachten we van u? 
7.     Alle rechten van tekst en beeld liggen bij de organisatie. In de beveiligde omgeving van Social Schools 

gaan wij zorgvuldig om deze informatie. Wij verwachten ook dat u de regels rondom privacy en het 
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verspreiden van online materiaal respecteert. Zie Beleid Social Media DNW (link) 
   Afspraken: 

 Foto’s vanuit Social Schools worden door ouders niet geplaatst of gedeeld op internet. 

 Foto’s die ouders maken tijdens een excursie of een andere schoolactiviteit kunnen naar de 
leerkracht geappt of gemaild worden. De leerkracht bepaalt of deze op de schoolapp 
worden geplaatst. De ouder mag deze foto’s niet plaatsen of delen op internet.   
 

8.     Wij informeren u, via Social Schools, graag op een positieve wijze over allerlei activiteiten in en om de 
klas. U kunt berichten leuk vinden en reageren. Hierin verwachten wij respectvolle communicatie. 
Kritische berichten kunnen met de leerkracht of directeur persoonlijk besproken worden.  

Overige afspraken/opmerkingen: 
 Leerkrachten plaatsen minimaal 1 en maximaal 3 berichten per week (per groep). 
 Berichten worden in principe na schooltijd geplaatst (er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld 

schoolreisje). 
 Alleen ouders en voogden krijgen toegang tot de app. 
 Ouders kunnen met vragen altijd terecht bij alle teamleden. 
 Informatie die de basis vormt voor de school/ het schooljaar (bijvoorbeeld de schoolgids) wordt 

geplaatst op de website. 
 Het ouderportaal is gekoppeld aan de website en/of Facebook. We wegen per bericht af of een 

bericht ook op de website en/of Facebook geplaatst wordt. Hierbij rekening houdend met de 
privacy-afspraken.  

 Ouderhulp inventariseren wij via de app van Social Schools. 
 Berichten van ouders (bijvoorbeeld MR/SR/OR) worden geplaatst via de leerkracht of directie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

3 

 

Hieronder de mogelijkheden van de schoolapp: 

Home scherm 

Als je de app opent, start hij op in het homescherm 

 

Hier zie je de groeps,-en persoonlijke berichten die naar jou gestuurd zijn. 

Ook zie je in dit scherm een belletje  rechtsboven in. Hier worden de notificaties die naar jou 
zijn gestuurd getoond.   

Groepen 

 

Bij 'mijn groepen' vind je de groepsinformatie van de groep(en) waar je lid van bent. 

Als je op de groep klikt, vind je hier de groepsberichten die naar deze groep gestuurd zijn, de foto's 
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die bij de berichten geplaatst zijn, de documenten die bij berichten zijn geplaatst en de leden met 
wie je in de groep zit. Let op: als je hier geen leden ziet staan, heeft school die functie uitstaan. 

 

Kinderen 

Bij 'kinderen' zie je welke kinderen aan jouw account zijn gekoppeld. 

 

Als je op de naam van je kind klikt, kom je op de profielpagina van je kind en hier kan je je kind 
absent melden, of een oudergesprek inplannen, als deze open staat voor jouw kind. 

  

Ook zie je hier de eerdere absentiemeldingen die je hebt gedaan, het profiel en welke 
ouders/verzorgers er nog meer aan je kind gekoppeld zijn. 

 

 


