
Afspraken Social Schools  
 
Op de Gertrudisschool hebben wij deze afspraken over het gebruik van Social schools: 
 
Algemeen  

 We gebruiken Social Schools voor school gerelateerde berichten. 

 We gebruiken positieve omgangsvormen op Social Schools. 

 De school gaat er van uit dat ouders de berichten op Social Schools regelmatig lezen. 

 De school deelt ook relevante berichten van vaste partners, zoals bijvoorbeeld het buurtteam, de 
parochie. 

 De beheerder van school heeft het recht om berichten te verwijderen die hij ongepast of niet 
relevant vindt. 

 De foto’s en berichten die op Social Schools geplaatst zijn mogen niet worden gebruikt op andere 
social media, zoals Facebook, Instagram of Twitter of buiten Social Schools gedeeld worden met 
derden. 

 Social Schools is het enige online platform waar school en leerkrachten aan deelnemen om met 
ouders op groepsniveau te communiceren. 

 Social Schools is een platform voor ouders en leerkrachten. Niet voor de leerlingen.  
Uitzondering: Alleen leerlingen van groep 8 krijgen toegang tot het platform voor het doorgeven 
van huiswerk. Deze leerlingen krijgen alleen rechten om te lezen, maar niet om te reageren en 
krijgen vooraf instructie over de geldende gebruiksregels.  

 
Leerkrachten 

 Elke leerkracht plaatst min. 1 keer in de twee weken een bericht op Social Schools, met een 
maximum van 2 berichten per week. Uitjes en speciale activiteiten/gelegenheden tellen niet mee 
in dit maximum. 

 We plaatsen alleen berichten die alle ouders van de groep aangaan. 

 Alleen de schoolleider mag berichten van Social Schools op de website publiceren. In dat geval 
plaatsen we alleen foto’s van kinderen die niet herkenbaar zijn. Op deze manier zorgen we dat 
de website ook voor bezoekers van de website een beeld geeft van de activiteiten op school.   

 

Ouders: 

 Alleen leerkrachten of klassenouders plaatsen berichten over klassenactiviteiten. 

 Ouders krijgen de rechten om berichten te lezen, te liken en erop te reageren. In overleg met de 
groepsleerkracht kunnen ouders de rechten krijgen om berichten te plaatsen. 

 Eén op één vragen kun je persoonlijk of per mail aan de leerkracht stellen. Social Schools is 
daarvoor niet het geschikte platform. 

 Social schools is geen discussieplatform. 

 Wanneer u op berichten reageert, dan moet de reactie aan de volgende criteria voldoen: 
- De reactie gaat over schoolzaken en is relevant voor alle ouders in de groep. 
- De reactie is respectvol naar de school,  de leerkracht en naar andere ouders en kinderen. 

 Bij het niet houden aan de bovenstaande afspraken kan de school uw rechten op Social Schools 
aanpassen naar alleen lezen. 

 Gebruik uw eigen naam bij het aanmaken van uw profiel zodat het voor ons en 
medegroepsgebruikers duidelijk is wie u bent. 

 Als u beschikt over een smart Phone, adviseren wij u om de gratis Social Schools app te 
downloaden, zodat u op ieder gewenst moment toegang heeft tot het ouderportaal. 

 Via Social schools worden de oudergesprekken gepland. Deze zijn alleen toegankelijk via de 
computer.  

 Social schools is alleen voor ouders en verzorgers. U volgt alleen de groepen van uw eigen 
kind(eren).  

 U volgt automatisch de algemene Gertrudis pagina. Van af schooljaar 2018-2019 volgt iedereen 
automatisch ook de pagina’s Overblijf, MR en Ouderraad. U kunt zich daarnaast aanmelden voor 
alle overige pagina’s.  


