
 

 

 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Op dit moment bent u gewend elke 2 weken een nieuwsbrief via de mail te ontvangen met 
daarin zaken die spelen op school. Ook ontvangt u berichten via de groepsmail en kunt u 
informatie van onze website halen. 
 
Om de communicatie tussen school en ouders te optimaliseren, stappen wij binnenkort over 
op Social Schools. 
 
Wat is Social Schools? 
Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. 
 
Hoe werkt het? 
Ouders zijn lid van de groep waar hun kinderen in zitten. De leraar plaatst een bericht of een 
evenement in de groepsomgeving. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te 
loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app 
rechtstreeks toevoegen aan uw telefoon agenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en 
vergeet u nooit evenementen. 
 
Privacy 
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben 
gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de 
groepen van hun kinderen en tot de algemene berichten van de school. 
Foto’s en berichten die de school op Social Schools plaatst mogen in verband met de privacy 
dan ook niet gedeeld worden op andere sociale media. 
 
Wat moet u doen? 
Lees de bijlage goed door. Hierin staat meer uitleg over Social Schools en de stappen die 
volgen.  
Alle ouders/verzorgers ontvangen vrijdag 26 februari een uitnodiging per e-mail met daarin 
een link om een account te activeren. Wilt u ervoor zorgen dat u voor vrijdag 2 februari uw 
account activeert? 
 
En verder? 
In de bijlage leest u dat het voor ouders ook mogelijk is om te reageren op berichten die 
door de leerkrachten geplaatst worden. In eerste instantie zullen wij deze optie uitzetten. 
Als iedereen gewend is met het werken met Social Schools zullen we deze optie aanzetten.  
 
Regels en afspraken 
Wij gaan er vanuit dat de communicatie tussen school en ouders positief en opbouwend is. 
Heeft u vragen of kritische opmerkingen dan verwachten wij dat u die persoonlijk met de 
leerkrachten bespreekt, want daar is dit platform niet voor bedoeld. 
 



Inloopmoment 
Heeft u vragen over Social Schools? Op dinsdag 6 februari organiseren wij om 8:30 uur een 
inloopmoment om uw vragen te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team de Springschans 
 
 
 
 
 
 
 


