
 
 

 
Website school: www.diedeldoorn.nl  tel: 0591-632020 

Jaargang: 29         Nummer: 19   6 februari 2017 

         Redactie Diedelbrief: diedeldoorn@hotmail.com              E-mail school: diedeldoorn@primenius.nl     

 

Agenda 

Maandag 6 februari Start Social Schools 

Dinsdag 7 februari Groep 7 naar de bioscoop op de fiets 

Woensdag 15 februari  Groep 1 vrij  

Vrijdag 17 februari Carnaval, groep 1 ‘s ochtends naar school   

 

Nieuws van de directie 
Welkom op “Social Schools”  
 
We gaan beginnen!! 
Social Schools kunt u openen op een tablet, computer of in de Mobiele app ‘Social Schools’. 
De mobiele apps voor Android en iOS zorgen ervoor dat u snel geïnformeerd wordt.   
Mocht u geen gebruikmaken van de app dan komen de berichten ook binnen op uw 
emailadres. U heeft een uitnodiging ontvangen met een activatielink via het emailadres 
dat bekend is bij ons op school. Dus houdt uw mailbox goed in de gaten! Mocht u deze 
niet hebben ontvangen neem dan contact op met Elise.  
Wij willen u verder informeren over ons Protocol Social Media op onze website.  
https://www.diedeldoorn.nl/onze-school/schooldocumenten/normen-en-waarden 
 
De functionaliteiten nogmaals op een rijtje:  

1. Nieuwsbrief. Elke week wordt er een nieuwsbrief verstuurd. U krijgt een update over 
het nieuws en evenementen van de groepen waar u lid van bent. Het algemene 
schoolnieuws komt ook in deze nieuwsbrief.  

2. De agenda: In ‘mijn agenda’ leest u welke evenementen er zijn gepland op groeps-en 
      schoolniveau.  
3. Groepen. Wanneer u uw account heeft geactiveerd heeft u toegang tot de groep(en) 

van uw kind(eren).  
4.   Briefjes. Geen losse briefjes, de leerkracht communiceert met u via berichten.  
5.   Spoedberichten. Via de email of de Social Schools app ontvangt u belangrijke 
      informatie. 

Een spoedbericht wordt naar de leden van een groep gemaild en de leden met een smart 
Phone ontvangen tevens een pushbericht. 
 
Afspraken rond Social Schools  
Dit document bevat een aanvulling voor KBS Diedeldoorn op het Protocol Sociale Media 
Primenius. Dit Protocol is te vinden op onze website. 
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen, ouders en onderwijzend 
personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag binnen de school. 
Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, 
om contact te houden met u als ouder. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich 
mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.  
De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen, ouders en leerkrachten van KBS De 
Diedeldoorn, voor het gebruik van sociale media via o.a. onze omgeving “Social Schools”. 
Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie 
kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, 
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Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke 
programma’s en apps.   
Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media 

1. De afspraken zijn van toepassing op alle betrokkenen leerlingen van KBS De 
Diedeldoorn, onafhankelijk van de plaats waar zij hun sociale media gebruiken.  
 

2. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde.  
 

3. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan 
daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen 
(retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.  

 
4. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede 

naam van KBS De Diedeldoorn en iedereen die daarbij betrokken is zoals 
leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders.  

 
5. We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan, en we 

spreken elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp aan onze 
beheerders van de groep in Social Schools. Dit zijn in eerste instantie de leerkrachten 
van de groep. 

 
6. Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst 

met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van KBS 
De Diedeldoorn besluiten een maatregel op te leggen. 
 

7. Social Schools Privacy-document 
https://docs.google.com/document/d/1bMitbu334I26o1G3l3HAJPCAO0QAQoUdD6Ei
NikFVAk/pub 

 
Wij houden u de komende weken ook op de hoogte via de Diedelbrief in Socials Schools.  
Bij vragen over Social Schools kunt u terecht bij Elise en juf Karen. 
 

Info  groepen  
Groep 7 
Groep 7 gaat morgenvroeg naar de bioscoop.  De kinderen moeten op de fiets naar school. 
 

Nieuwe Leerling 
Femke Kuitert welkom op de Diedeldoorn. Veel plezier in Groep 1. 

 
Jarigen 
Groep 2: 09-02 Chayènna Gerdes 

Groep 6/7: 10-02 Luca de Jonge; 11-02 Nienke ter Stege 
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