
Registreren als ouder? 
Ga naar www.willeboerschool.nl  en kies voor registreren. 

Kies de groep van uw kind 

Vul in: voornaam, achternaam,  
uw e-mailadres en een wachtwoord 

U ontvangt een activatie e-mail 
Klik op de link 

Uw account is geactiveerd 

Wilt u zich voor nog meer 
groepen aanmelden? 
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Kies weer voor registreren  

Login met eerder aangemaakt 
account  

Ja! 
Ik heb al een Social Schools account 

Nee! 
Ik ben een nieuwe gebruiker 

Ik ben een ouder 

Kies de groep waar u lid van wilt 
worden 
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Met Social Schools blijven ouders betrokken 
en weten wat er gaande is in de school, hoe 
hun kinderen leren en deel uitmaken van de 
klas. In alles wat we ontwikkelen voor Social 
Schools faciliteren we betekenisvolle 
communicatie tussen ouders, kinderen, 
leerkrachten en de school. 

In de echte wereld verlies je je kind niet uit het oog, maar op 
internet vinden veel ouders het moeilijk bij te houden wat hun 
kinderen doen. Aan de ene kant zouden we toezicht moeten 
houden op onze kinderen maar het is belangrijker ze goed online 
gedrag te leren. 

We geloven dat technologie veel mogelijkheden 
biedt voor het onderwijs. Niet alleen 
ondersteunt technologie de leerkracht bij het 
lesgeven maar het verbreedt ook de wereld van 
de kinderen. Techniek verbindt mensen over 
grenzen heen en laat kinderen kennismaken met 
mensen in andere landen met een andere 
achtergrond en cultuur. 

De mogelijkheden van technologie 

Mediawijsheid zal onderwezen moeten 
worden om kinderen de gevaren te laten 
zien. We geloven dat saaie lessen over 
veilig internetten niet bij iedereen blijven 
hangen, en daarom geloven wij dat door 
social media technieken in een veilige en 
afgeschermde groep te gebruiken, kinderen 
kunnen leren door te doen.  

De school houdt de controle en we geloven dat deze controle 
bijdraagt aan een veilige eerste ervaring met online 
communiceren. 

meer info: www.socialschools.nl 
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Betrokken ouders 1 

Veilig opgroeien 2 
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