
Informatie Social Schools 
 
Voor onze communicatie met ouders maken wij gebruik van verschillende middelen. Eén daarvan is 
het ouderplatform Social Schools.  
Social Schools is een afgeschermd platform, waarin berichten geplaatst worden die voor ouders 
relevant zijn. Je zou het met facebook kunnen vergelijken. Het grootste verschil is dat de omgeving 
van Social Schools is afgeschermd en alleen toegankelijk is voor de ouders van een groep.  
Hier wordt nieuws uit de groep gedeeld. Zo krijgt u een kijkje in de dagelijkse gang van zaken in de 
klas van uw kind. Via Social Schools wordt ook algemeen scholnieuws gedeeld en worden de 
oudergesprekken gepland. Het is dus belangrijk dat u een account heeft.  
 
 
Wanneer uw kind 4 jaar geworden is en officieel naar school gaat ontvangt u op uw e-mailadres een 
activatiemail. Met behulp van deze mail kunt u een account maken. Dit wijst zich over het algemeen 
vanzelf.  
Ontvangt u geen activatiemail dan kunt u dit even melden aan de leerkracht van uw kind.  
Het komt ook vaak voor dat de mail in de spambox of ongewenste e-mail terecht komt.  
 
U kunt als ouder alleen lid worden van de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten). Alleen ouders 
worden toegelaten als lid, kinderen dus niet.  
 
 
Hoe zie ik de berichten die geplaatst worden?  
Als u een account heeft dan kunt u de berichten op twee manieren ontvangen: 
Via de website. Op onze website www.oranjenassaugeldermalsen.nl staat rechtsboven “inloggen op 
social schools”. Als u deze aanklikt kunt u de geplaatste berichten lezen.  
 
Nog makkelijker is het gebruik van een app op uw telefoon of tablet. De app is beschikbaar voor 
Android (Google Playstore) en Apple (App Store).  
 
 
 
Wanneer u geen computer, internet of smartphone heeft en de berichten dus niet kunt lezen, neemt 
u dan even contact met ons op. Dan kunnen wij passende afspraken maken. 
 
Een profiel aanmaken 
Wanneer u een account heeft, kunt u een profiel aanmaken. U kunt eventueel een profielfoto 
toevoegen en uw profiel invullen. Gegevens die u hier invult zijn voor alle leden in de groep zichtbaar 
(ouders van de andere kinderen in de groep). Dat kan heel handig zijn, als uw kind bij een vriendje of 
vriendinnetje speelt en u heeft contactgegevens van de ouders nodig. 
Het is aan u welke gegevens u invult. 
 
Gebruiksregels 
Social Schools is een interactief programma. Dat betekent dat u als ouder ook op berichten kunt 
reageren en berichten kunt plaatsen. Wij willen Social Schools een informatief platform laten zijn, 
dus gaan wij ervan uit de reacties ook inhoudelijk van aard zijn. 
 
Voor een goede communicatie vinden we het belangrijk dat: 

• Iedereen herkenbaar is. We gebruiken voor- en achternaam. Schuilnamen worden niet 
toegestaan. 

• Reacties en berichten zijn relevant voor alle leden in de groep. Het is niet bedoeling met de 
leerkracht of een andere individuele ouder te communiceren via de groepspagina. 

http://www.oranjenassaugeldermalsen.nl/


• Social Schools is bedoeld om u als ouder vanuit de school van informatie te voorzien. 

• Heeft u vragen aan de leerkracht of klachten, dan zijn wij via e-mail en telefoon bereikbaar. 
Niet via Social Schools. 

• Er worden geen discussies gevoerd over de berichten die geplaatst worden. Bent u het met 
de inhoud van een bericht niet eens dan kunt u reageren via de e-mail van school ofwel 
telefonisch contact opnemen.   

• Negatieve berichten en/of grof taalgebruik worden verwijderd. Degene die het bericht of de 
reactie heeft geplaatst wordt indien nodig op “read only” gezet. Dat betekent dat hij/zij 
vanaf dat moment geen berichten en reacties meer kan plaatsen. Bij herhaaldelijk 
wangedrag wordt de betreffende persoon verwijderd.  


