


Oudercommunicatie:
1. Alle communicatie (nieuwsbrief, agenda, berichten) op 1 

plek

2. Tijdbesparend en doelgericht

3. Veilig, de data blijft binnen de school. AVG proof

4. Deelt niet je privé gegevens

5. Makkelijk en steeds bereikbaar 



Waarom socialschools?
1. Voldoet aan AVG

2. Drie in een pakket: oudercommunicatie – website -

portfolio

3. Gebruiksvriendelijk

4. Heeft gewenste mogelijkheden en ontwikkelt zich verder

5. Uniforme keuze door KempenKind-scholen



Je bepaalt zelf hoe je op de hoogte 
gehouden wilt worden



Via de 
mobiele apps

Ontvang een melding op 

je mobiele app bij nieuwe 

berichten

Social schools 3.0



Via de 
computer

Je kunt natuurlijk 

ook op de webapp 

kijken. Log in via 

app.socialschools.eu



Inhoudelijk

Jou betrekken bij de 

actualiteit afgestemd op 

doelgroep

Leuk

Jou deelgenoot maken 

in de leuke dingen die 

op school gebeuren!

Praktisch

Praktische zaken die 

gedeeld moeten 

worden



Nieuwsbrief

Eens per week wordt er 

een overzicht gestuurd van 

de berichten afgelopen 

week en evenementen 

komende week. 

Zo blijf jij op de hoogte.



Portaal

Iedere groep heeft een eigen 

portaal waarop de leerkracht 

verhalen, foto’s, video’s, 

bestanden en evenementen 

kan delen.

Ook de school (“iedereen”) 

heeft een portaal.



Foto’s en video’s 

Foto’s of video’s vanaf je 

smartphone of via de site 

bekijken. Deze zijn te 

downloaden via de site.

Let op: AVG



Bestanden delen

Bestanden worden gedeeld in 

de omgeving. Dit kan een 

Google Drive of Microsoft 

Onedrive bestand zijn.



Berichten

Kunnen worden gericht aan:

- Individuele ouders

- Groep

- School

- Speciale groepen (ouderraad, 

werkgroep verkeer, etc)



Reageren

Reageer op berichten van de 

leerkracht of school.

Communicatie over en weer 

tussen ouder en leerkracht.

Geen onderlinge reacties 

mogelijk.



Gesprekken-
planner

Krijg de uitnodiging voor 

een gesprekje op school. 

Of plan deze zelf voor 

ouderavond.

Makkelijk overzicht als je 

meerdere kinderen hebt. 



Agenda

Alle evenementen worden 

in een agenda verzameld. 

Je kunt evenementen aan 

je persoonlijke agenda 

toevoegen.



Intekenlijsten

Geef aan of je aanwezig 

bent bij evenementen.



Spoedberichten

Bij belangrijke berichten 

uit de school of klas 

ontvang je een 

pushbericht en een 

email.



Absentie

Is je kind ziek? Geef dit 

makkelijk door via Social 

Schools.



Gebruiksgemak
Iedere gebruiker 

bepaalt zelf welke 

meldingen hij/zij 

ontvangt via welk 

kanaal



Gebruiksgemak
We denken met gebruikers mee. 

Installeer je de app? 

Dan schakelen we email-

meldingen voor je uit!



Het is afgesloten en beveiligd



Afspraken ouders - school
• Verantwoordelijk voor beeld/geluid en bericht

• Code alleen voor ouders

• Veilige digitale omgeving

• Respect voor de ander

• Reageer zinvol en functioneel

• Deel geen foto/film op social media



Voortgang
• Je ontvangt via school een mail met een persoonlijke 

inlogcode

• Hiermee automatisch relatie ouder-kind

• Download de app SocialSchools 3.0 of via internet

app.socialschools.eu

• Eigen account verder inrichten op persoonlijke voorkeur



Voortgang
• Je ontvangt een mail met informatie (m.n. voor nu 

afwezige ouders)

• We streven naar minimaal 1 en maximaal 3 berichten 

per week

• Toestemmingsformulier door ouders

• We zien grote voordelen waarbij we gaandeweg 

vaardig(er) worden in het gebruik


