
 
 

 

 
 
 

 

Communicatie door 
leerkrachten 

 
    Ons beleid rondom oudercommunicatie   

 
 
 
 
 

Waarom gebruiken we Social Schools? 
 
1. Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. We maken vanaf 1 februari 2019 gebruik van het 

portaal van Social Schools om de ouders op de hoogte te houden over het wel en wee van jouw 

leerlingen van de groep. Je hebt de mogelijkheid om in jouw eigen groep te plaatsen. Ook kun je 

een bericht plaatsen dat alleen zichtbaar is voor je collega’s. 

 
 
 

Waar is Social Schools voor bedoeld? 
 

2. Zowel directie, jij als de klassenouder sturen afwisselende informatie: foto’s en filmpjes van 

situaties in de klas, geschreven tekstberichten, uitnodigingen voor evenementen, links naar 

handige websites. Minimaal 1x per week plaats je een bericht, dat wordt gebundeld in de 

nieuwsbrief die automatisch op zaterdag via mail wordt verstuurd. Je zorgt voor afwisselende 

berichten en bent creatief met beeld en tekst. 

 

3. Wij respecteren de privacy van kinderen. Er wordt expliciet aan de ouders toestemming gevraagd 

voor deze beveiligde schoolomgeving. Zorg dat je geen beeldmateriaal gebruikt van kinderen die 

niet op beeld mogen. Daarnaast gebruik je ook geen digitale afbeeldingen waarop auteurs-of 

portretrecht zit: http://www.dupho.nl/downloads/Dupho_digitaal1.pdf 
 



 
 

 

 

Wat verwachten wij van jou? 
 

4. Alle informatie, waaronder foto’s, video’s en tekst, plaats je met de beste professionele 

intenties. Overweeg bij alles of dit geschikt is om op het portaal te plaatsen. Als je wordt 

aangesproken door een ouder over een item, overleg je met Patricia Hemmer of Inge de Heide 

welke stappen je kunt ondernemen. Op verzoek kun je dan het bericht verwijderen. 

 

5. Wij verwachten dat je een positieve, opbouwende, realistische en zinvolle manier van 

communiceren gebruikt. Er worden geen negatieve berichten en/of anderszins schadelijke 

(beeld)materialen geplaatst die nadelig kunnen zijn voor individuele leerlingen en de school. Er 

wordt binnen het portaal met elkaar gecommuniceerd, niet over elkaar. Schelden, discrimineren, 

bedreigen en seksueel getinte communicatie zijn op geen enkele wijze geoorloofd. Jij spreekt ons 

erop aan, en wij jou. 

 

6. Als je iets persoonlijks wilt bespreken met ouders, benader je hen persoonlijk ( of via mail, 

telefoon). Deze communicatie verloopt niet via Social Schools. 

 

 

Wat verwachten we van ouders? 
 

7. Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen 

van de school, kunnen in deze omgeving. Jij bepaalt in overleg met Patricia Hemmer en Inge de 

Heide wie toegang krijgt tot jouw groep als hiervoor aanleiding is. 

 

8. Alle rechten van tekst en beeld liggen bij de organisatie. In de beveiligde omgeving van Social 

Schools ga jij zorgvuldig om deze informatie. Wij verwachten dat zowel de ouders als jij de regels 

rondom privacy en het verspreiden van online materiaal respecteren. 

 

9. In juni 2019 evalueren we binnen school het gebruik van dit oudercommunicatieportaal en 

bekijken we of er mogelijkheden zijn om de communicatie uit te breiden. 
 


