Toestemmingsformulier
Datum: ________________________________________________

LOGO van jullie school
De tekst wordt aangeleverd als een .doc bestand
en kan worden aangepast en geprint door de school

Naam ouder/verzorger: ________________________________
Naam leerling: _________________________________________
Ik heb de informatie in dit vouwblad gelezen en geef toestemming dat mijn
kind onder toezicht van de leerkracht mag oefenen met het plaatsen van
berichten binnen de eigen social media omgeving van de school.
Graag omcirkelen wat van toepassing is:
Leerniveau 1a: ja / nee (delen in de app van de groep)
Leerniveau 1b: ja / nee (delen op digiboard/schoolscherm)
Leerniveau 1c: ja / nee (delen op de berichten-carrousel van de
schoolwebsite)
Handtekening voor akkoord:

Veilig oefenen met social media

_________________________________________________________
Maak een foto van het ingevulde toestemmingsformulier en mail deze als
bijlage naar [e-mail adres]. Wilt u op een later moment een andere keuze
maken dan verzoeken wij u om dit aan de leerkracht van uw kind kenbaar te
maken.
Dit vouwblad is tot stand gekomen in samenwerking met onze leverancier SchoolsUnited
(www.schoolsunited.eu)

Vragen over het oefenen met social media op school?
Stel deze aan onze contactpersoon [voornaam] [achternaam].
U kunt [hem/haar] bereiken via [e-mail] of [telefoonnummer].

Veilig oefenen met social media
Kinderen worden ouder en zullen op enig moment gebruik gaan maken van social
media. Bijvoorbeeld om vriendschappelijke contacten te onderhouden op Whatsapp,
foto’s te delen op Instagram, filmpjes te maken op TikTok, filmpjes te bekijken op
YouTube of om te solliciteren via LinkedIn. Het is daarom van essentieel belang
kinderen daarop voor te bereiden in een veilige leeromgeving. De eerste stap daartoe
in school is dat kinderen vertrouwd raken met het plaatsen van berichten onder
toezicht van de leerkracht.
Als onderdeel van het vak mediawijsheid maken we gebruik van een online omgeving
die speciaal voor het basisonderwijs is vormgegeven. Ieder kind heeft met een eigen
account via een app toegang. Deze app werkt op alle smartphones, en ook op een PC
of notebook zodat kinderen geen smartphone nodig hebben om mee te doen.
Er zijn verschillende leerniveaus waarop kinderen kunnen oefenen. Deze worden
hierna toegelicht. Wij hopen dat u hierin mee wilt gaan want wij hebben als ouder of
verzorger toestemming nodig, zodat uw kind onder supervisie van de leerkracht in de
online leeromgeving veilig kan oefenen met social media. Deze toestemming kunt u
geven middels het formulier op de laatste bladzijde.

De spelregels
1. Berichten van kinderen worden alleen geplaatst na goedkeuring van de leerkracht.
2. De naam (of zelfverzonnen nickname) van een kind verschijnt in een bericht.
3. Kinderen ‘bepalen zelf’ binnen de leerniveaus waar ze een bericht willen delen.
5. Kinderen kunnen eigen berichten altijd weer intrekken.
6. Ouders/verzorgers kunnen een bericht laten verwijderen.
7. Kinderen fotograferen elkaar niet.
Alleen het meest recente bericht van een kind verschijnt op een schoolscherm en op de tijdlijn
van de website. Deze verdwijnt automatisch na 30 dagen. In juli kan een kind zijn eigen
berichten als pdf downloaden en op 1 augustus worden alle berichten automatisch en
definitief verwijderd.

Leerniveau 1a: Delen in de app van de groep
Op dit niveau kunnen kinderen berichten plaatsen in de app van
hun eigen groep. Elk bericht wordt geplaatst nadat de leerkracht
deze heeft goedgekeurd. Het overgrote deel van de foto’s zal
bestaan uit foto’s van objecten. Er worden geen foto’s van andere
mensen gemaakt. Wel kan een kind een foto van zichzelf plaatsen.
Een kind kan zijn of haar bericht altijd intrekken en u als
ouder/verzorger kunt een bericht laten verwijderen (middels
bericht naar de leerkracht).

Leerniveau 1b: Delen op een schoolscherm
Een kind kan bij het het plaatsen van een
bericht aangeven of deze ook getoond mag
worden op een scherm wat in de school hangt
en/of op het digibord in het klaslokaal.
Berichten worden tussen de vijf en tien
seconden getoond. Kinderen leren hierdoor
dat hetgeen zij plaatsen ‘de buitenwereld’ in
gaat. In dit stadium van leren blijft het bericht
nog binnen de muren van de school. Uitsluitend het meest recente bericht van een
kind wordt hier maximaal 30 dagen getoond waarna het weer verdwijnt.

Leerniveau 1c: Delen op de tijdlijn van de schoolwebsite
Dit niveau is hetzelfde als niveau 1b. Het
enige verschil is dat de meest recente
berichten van kinderen op dit niveau ook
getoond worden in de berichten-carrousel op
de schoolwebsite. Hier passeren alle meest
recente berichten één voor één de revue voor
een periode van maximaal 30 dagen.

