Oudercommunicatie



https://youtu.be/PL_ymCBYH5g

Waarom Social schools?


Als ouder heeft u veel invloed op het leerproces van uw kind. Daarom is het
belangrijk dat u een actueel beeld heeft van waaraan gewerkt wordt in de klas



Als school gaan we Social schools gebruiken om deze informatie op een eenvoudige
wijze met u te delen



We hopen hierdoor de communicatie te verbeteren zodat u beter op de hoogte
bent van ontwikkelingen van uw kind en de school.



Alle communicatie binnen je basisschool op één plek met groepsberichten, 1-1
gesprekken, oudergesprekken, absentiemeldingen en meer!

Hoe werkt het?


De leerkracht plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag,
een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als
ouder kunt u deze informatie bekijken via een mobiele app of via de webapp.



U kunt ervoor kiezen om via de mobiele app of via de mail op de hoogte te
worden gehouden. Via mail houdt in dat u een mail ontvangt zodra er een
bericht in Social Schools app wordt geplaatst. Deze instellingen beheert u via
het menu 'Notificatie instellingen' en 'Nieuwsbriefinstellingen'.



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.

Enkele functionaliteiten


Agenda: U kunt aankondigingen uit de schoolagenda in de app exporteren
naar uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen voor o.a.
sportdagen en andere evenementen.



Groepsberichten: Een bericht van de groep van uw kind waar u eventueel op
kunt reageren of liken.



Contact: neem contact op met de leerkracht.



Absentiemelding: meld via de app dat uw kind ziek is of naar de
dokter/tandarts moet.

Afspraken – Ouders


1. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een digitaal veilig klimaat op
Social Schools. Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline.
Een digitaal veilig klimaat houdt in dat we elkaar met respect aanspreken.
Alles wat u plaatst kan direct worden gezien door anderen en niet meer door
uzelf worden verwijderd of gewijzigd.



2. Wees terughoudend met reacties op geplaatste berichten. Reageer alleen
als dat voor de hele groep zinvol is of als antwoord op een gestelde vraag.



3. De privacy van anderen wordt gerespecteerd.



4. Deel als ouder geen foto’s vanaf Social Schools op social media zoals
Facebook, Instagram en Twitter.

En nu?


U heeft van de school een mail gekregen om uw account te registreren .



U wordt automatisch lid van de klas(sen) van uw kind(eren).



Download de “Social Schools 3.0” app in de appstore (iOS) of Playstore
(Android). Als u geen smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via de
web-applicatie. app.socialschools.eu



https://www.youtube.com/watch?v=-wmwAQlzX88&feature=youtu.be

