Werkhoven, 1 december 2020
Betreft: protocol Social Schools ouders

Beste ouders/verzorgers,
Op de Delteykschool werken wij met het communicatieplatform van Social Schools. Via
Social schools zorgen wij ervoor dat u op de hoogte gehouden wordt van wat er plaatsvindt
op school en in de groep(en) van uw kind(eren). De betreffende leerkrachten plaatsen
berichten in de groep van uw kind. De berichten kunnen bestaan uit tekst, foto’s, video’s
en/of bestanden.
De jaarkalender met belangrijke data is eveneens toegevoegd aan Social Schools.
Social Schools is alleen te benaderen met een account dat aan de school en groep gekoppeld
is. Zonder koppeling is er geen toegang tot de berichten. U kunt dus alleen de groepen zien,
waaraan u bent gekoppeld.
U geeft via Social Schools zelf de AVG-privacy voorkeuren door, per kind. Zie een handleiding
verderop in dit protocol. U kunt dit ten alle tijden veranderen. Hierbij heeft het de voorkeur
dat u de leerkracht van uw kind even op de hoogte stelt.
In dit protocol krijgt u verdere uitleg over het activeren van uw account, het raadplegen van
Social Schools via de computer of app en het ouderbeleid dat wij vanuit school hebben
opgesteld.
Hartelijk groet,
Team Delteykschool
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Afspraken met betrekking tot het gebruik van Social Schools
Wij vragen alle ouders om zich aan onderstaande afspraken te conformeren.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle ouders (minimaal één per gezin) worden vriendelijk verzogd om een account aan te
maken voor Social Schools. U krijgt hiervoor een uitnodiging en/of een koppelcode.
Gebruik uw voor- en achternaam, zodat het duidelijk bij wie het account hoort.
Rapportgesprekken worden gepland via Social Schools. U krijgt hiervoor een bericht. U plant
deze in via Social Schools.
U kunt gebruik maken van de gratis Social Schools app en/of via een reguliere computer met
internet.
Wij handelen conform de opgegeven AVG-privacy voorkeuren. Mocht u als ouder achteraf
alsnog geen toestemming geven, vragen wij dit aan te geven bij de betreffende leerkracht.
Als ouder stelt u per kind de AVG-privacy voorkeuren in. Meer informatie hierover vindt u
later in dit protocol.
Alle ouders kunnen berichten uit de betreffende groepen liken en reageren, tenzij anders is
ingesteld.
Beheerders en leerkrachten kunnen reacties verwijderen.

Voor een veilig digitaal klimaat gelden er voor ouders en leerkrachten de volgende richtlijnen:
• Als u een reactie plaatst onder een bericht, zorg dat deze van toepassing is op het bericht.
Deze reactie is respectvol naar school, ouders, kinderen en de leerkracht.
• Deel alle foto’s, video’s en berichten niet op andere sociale media.
• Vragen aan de leerkracht kunt u stellen via de mail aan de betreffende leerkracht.
• Social Schools is geen discussieplatform. Wij vragen u om niet te discussiëren over berichten.

Account activeren
Het activeren van uw account is eenvoudig. U krijgt hiervoor een uitnodiging per mail met een
koppelcode. Deze koppelcode voegt u toe aan het (aan te maken) account, waardoor uw toegang
krijgt tot de school en de betreffende groep(en).
U gaat hiervoor naar https://app.socialschools.eu/ . U klikt op account aanmaken en volgt de
stappen. Vul hierbij uw voor- en achternaam in, zodat het duidelijk is wie u bent.

Inloggen via de website of app
U kunt Social Schools altijd benaderen via een computer. U gaat naar de volgende website:
https://app.socialschools.eu/
Social Schools heeft ook een gratis app: Social Schools 3.0. Voor een Android toestel gaat u naar
Google Play Store en voor een Apple-device gaat u naar de Appstore.
Wanneer u de app gedownload heeft, kunt u inloggen met uw accountgegevens.

Oudergesprekken
Voor het inplannen van oudergesprekken maken wij gebruik van Social Schools. U krijgt hiervoor van
de leerkracht een uitnodiging per mail. In de e-mail ziet u een knop met ‘kies tijd’. Als u hier op klikt,
kunt u één van de beschikbare tijden reserveren.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de betreffende leerkracht.

Support en hulp
Heeft u vragen of hulp nodig bij Social Schools? Neem dan contact op met Corine Flapper (directeur)
of Justin Vos (ICT-Coördinator).
corine.flapper@delteyk.nl of justin.vos@delteyk.nl

Instellen ouders beeldgebruik Social Schools
LET OP! Voorkeuren gelden per kind en kunnen door beide ouders worden aangepast
Via Social Schools is het eenvoudig mogelijk om de beeldvoorkeuren van je kind(eren) in te
regelen. Je gaat als volgt te werk:
Via de website
Ga na Mijn kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef je voorkeuren op

Betekenis van de iconen:
•
•
•

groen vinkje = toestemming
rood kruisje = geen toestemming
vraagteken = geen voorkeur opgegeven

Via de mobiele apps
Ga naar Kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren

Betekenis van de velden:
•
•
•

blauwe ja = toestemming
blauwe nee = geen toestemming
witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven

