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Communicatie ouders & Schoolprofilering  

 Nieuwe ouders vinden onze contactgegevens middels onze website www.trifolium.nl 

 De communicatie met ouders en leerlingen vindt plaats via Social Schools en/of Classroom. 

Het schoolperspectief delen wij via Social Schools en website.   

Vriendschappen met (oud) ouders en/of leerlingen op social media: 

 Voor wat dit punt betreft vertrouwen wij op het gezond verstand van onze leerkrachten en 

medewerkers (en natuurlijk van diegenen die naast de leerkrachten werkzaam zijn in de 

groep).  

Whatsapp: 

 Aangezien het in het onderwijs niet gebruikelijk is dat docenten een werktelefoon hebben, 

kan werk en privé whatsapp in elkaar verstrikt raken. Het wordt daarom door onze stichting 

afgeraden gebruik te maken van Whatsapp.  

 Whatsapp groepsapp onder ouders houden wij bij de ouders zelf. De leerkracht is geen 

onderdeel van de Whatsapp groepsapp.  

 Het gebruik van Whatsapp door medewerkers met leerlingen is ook niet aan de orde. 

Whatsapp zelf verplicht gebruikers dat deze voortaan 16 jaar of ouder zijn. 

Verantwoordelijkheid gebruik social media: 

 De hoofdverantwoordelijkheid van het gebruik van sociale media door leerlingen ligt bij 

ouders. Bij ongewenste situaties/onvrede rondom sociale platforms zal er een gesprek 

tussen ouders, betreffende leerkracht en leerling plaatsvinden.  
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Mobieltjes (smartwatches) & internet op school 

 

 Leerlingen mogen mobiele telefoons op eigen verantwoordelijkheid mee naar school nemen. 

De telefoon moet in de school uit staan en uit het zicht zijn.  

 Social media in de klas:  In de klas gebruiken de leerlingen alleen die social media die op dat 

moment toegestaan wordt. Hierbij valt te denken aan de chat functie binnen Google 

classroom. Whattsapp wordt niet gebruikt in de klassen tijdens schooltijd. Tiktok gebruik 

wordt niet bij ons op school ingezet. 

 De mobiel wordt tijdens de pauzes niet gebruikt.  

 Wanneer er tijdens schooltijd misbruik gemaakt wordt van de mobiel dan moeten leerlingen 

deze inleveren bij de leerkracht. Indien nodig kunnen de leerlingen en/of de ouders de 

telefoon na schooltijd ophalen. 

 M.b.t. publicatie van foto’s en video’s verwijzen wij u naar de website: https://www.bs-

trifolium.nl/onze-school/privacybeleid/  
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