
 

 

Social Schools  
Afspraken voor ouders 

 

Om ervoor te zorgen dat de communicatie binnen Social Schools veilig en doelmatig 
verloopt, hanteren we voor de ouders de volgende afspraken:  
 
 

1. We verzoeken u vriendelijk doch dringend om een account aan te maken wanneer u 
de uitnodiging met de koppelcode ontvangt via de mail. 

 
2. Gebruik bij het aanmaken van uw profiel uw eigen naam en bij voorkeur uw 

portretfoto zodat het voor de leerkrachten en de andere gebruikers van de groep 
duidelijk is wie u bent. 

 
3. U kiest zelf of en welke persoonlijke gegevens u zichtbaar wilt laten zijn voor de 

andere gebruikers van de groep van uw kind. Uw telefoonnummer zichtbaar maken, 
kan handig zijn voor het maken van speelafspraken! 

 
4. Als uw persoonlijke gegevens (bijv. i.v.m. een verhuizing of een nieuw e-mailadres) 

gewijzigd zijn, dient u deze zelf aan te passen in uw profiel van Social Schools. 
 

5. U ontvangt vanaf het moment de lancering van Social Schools geen losse briefjes of 
informatie-mails meer over algemene schoolzaken en -activiteiten. U bent vanaf dat 
moment zelf verantwoordelijk voor het via Social Schools op de hoogte zijn en blijven 
van wat er speelt op school.  
We adviseren u daarom om regelmatig (minimaal 1x per week) de Social Schools 
community te bezoeken via de website (pc, tablet) of de Social Schools 3.0 App 
(smartphone, tablet).  
 

6. Als u beschikt over een smartphone, kunt u de gratis Social Schools 3.0 app 
downloaden. U heeft dan  op ieder gewenst moment toegang tot Social Schools. U 
kunt u via de app ook instellen dat u een melding wilt ontvangen als er nieuwe 
berichten geplaatst zijn.  
Gebruikt u de mobiele app niet, dan kunt u instellen dat u bij nieuwe berichten een 
melding via de mail krijgt. 

 
7. Mocht u op geen enkele manier gebruik kunnen maken van Social Schools, laat ons 

dit dan zo snel mogelijk weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 
 

8. Respecteer de privacy van anderen, deel foto’s en berichten van Social Schools niet 
op andere sociale media. 

 
9. Bij het plaatsen van beeldmateriaal in Social Schools houden wij ons aan de 

afspraken m.b.t. toestemming gebruik beeldmateriaal.  
Mocht u achteraf alsnog geen toestemming geven voor publicatie van een foto, dan 
kan deze op uw verzoek verwijderd worden.  
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