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Pilot Social Schools in groep 7 
Wij gaan in de loop van 2018 werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het 
basisonderwijs.  
Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er in de klas gebeurt, op een simpele, visueel 
aantrekkelijke en informerende wijze.  
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle 
kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind beter 
ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. 
Hoe werkt het? 
De leraar plaatst een bericht in de klas. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via 
de mobiele app of via de web-omgeving. Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een 
link om een account te activeren. 
Afgesloten omgeving 
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. 
 
In groep 7 is vandaag de pilot gestart, in de komende 2 maanden kijken wij of deze wijze van 
communicatie passend is bij ons en onze school. 
De ouders van groep 7 worden betrokken bij de invoering en evaluatie. 
U hoort hier in de komende periode meer over. 
 
 

Afspraken m.b.t. pennen/potloden, stiften enz. 
Vanaf groep 3 schrijven de kinderen met potlood; dit potlood krijgen de kinderen 
van onze school. 
Vanaf groep 5 mogen kinderen met pen gaan schrijven. De juf/meester geeft aan bij 

welke les de kinderen met pen of potlood moeten schrijven.   
Wij testen momenteel een aantal pennen uit zodat de kinderen met de pen gaan 

schrijven wat ten goede zal komen aan hun handschriftontwikkeling. 
Van groep 3 t/m 6 kunnen de kinderen de kleurpotloden van school gebruiken of eigen 

tekenspulletjes meenemen. 
 
Vanaf groep 7 mogen de kinderen eigen schrijf- en tekenmateriaal gebruiken. De leerkracht geeft aan 
wanneer de kinderen mogen schrijven en tekenen met het eigen materiaal. 
 
 
Luizen 

In een aantal groepen is hoofdluis 
geconstateerd. 
De betreffende groepen zijn door de leerkracht 
geïnformeerd maar toch….informatie over de 
behandeling kunt u vinden in de bijlage. 
 
 
 



 

 

 
 
Speldag groep 3 / 4 
Blije gezichten tijdens de speldag groep 3 / 4 


