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Bijlage: protocol sociale media en internetgebruik 
 
 
Website: 
Zoals u misschien al heeft gezien zijn 
er technische problemen met onze 
website. 
Wij waren al bezig met het laten 
ontwerpen van een nieuwe website. 
Op dit moment is het ontwerp zo goed 
als klaar. We gaan er vanuit dat zodra 
wij akkoord gaan met het ontwerp, 
deze gevuld en online gezet kan 
worden. 
Wanneer dit gebeurt zullen wij u 
hiervan op de hoogte stellen. 
 
De aanmelding van nieuwe 
leerlingen voor het schooljaar 2016-
2017: 

U kunt uw kind aanmelden door het 
formulier van onze website te 
downloaden of een formulier bij school 
op te halen. Dit formulier mag u thuis 
invullen.  
Wilt u deze dan vóór 1 maart inleveren 
op school?  

Wilt u eerst een kijkje komen nemen 
op onze school dan bent u uiteraard 
van harte welkom. U kunt dan een 
afspraak maken voor een gesprek en 
een rondleiding. Deze afspraak maken 
we dan bij voorkeur onder schooltijd 
zodat u kunt zien hoe we werken en de 
sfeer in school kunt “proeven”.   

Leefstijl:  
Deze maand werken we in alle 
groepen rond het thema “Ik vertrouw 
op mij”.  

Dit thema gaat over zelfvertrouwen. 
Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen 

door te werken aan een positief en 
realistisch zelfbeeld.   

De regel bij dit thema is: “Je kunt meer 
dan je denkt”.   

In de groepen 1 en 2 praten ze met de 
kinderen over zo zie ik eruit en wat kan 
ik al veel. Verder wordt aandacht 
besteed aan wie er bij hen woont en 
welke familieleden erbij elkaar horen. 
In de groepen 3 en 4 willen we het 
zelfvertrouwen van de kinderen 
stimuleren door te praten en te kijken 
naar de goede eigenschappen van 
elkaar; wat ze al kunnen en waar ze 
goed in zijn. De onderwerpen; kiezen 
en wie zorgt voor mij worden ook 
besproken. In de groepen 5 en 6 wordt 
gesproken over welke goede 
eigenschappen de kinderen hebben. 
Er wordt gekeken naar het uiterlijk en 
innerlijk en gesproken over wensen, 
wie ze bewonderen en niet zouden 
willen missen. In de groepen 7 en 8 
wordt aandacht besteed aan wie ben ik 
nu, over vertrouwen hebben in jezelf. 
Ook wordt gesproken over kritiek 
krijgen, keuzes maken en 
verantwoordelijkheid.  

Schoolzwemmen: 
De groepen 3 en 4 gaan 
schoolzwemmen op maandagmiddag 
in de weken 5-7-8 en 10. Dus de 
eerste zwemmiddag is maandag 1 
februari. Maandag 8 februari wordt er 
niet gezwommen i.v.m. carnaval. 

Voorleeswedstrijd: 
Millo Blom uit groep 7 heeft namens 
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“Op Weg ”meegedaan aan de 
voorleeswedstrijd van de gemeente 
Hellendoorn op zaterdag 30 januari. 
Hij heeft heel erg mooi voorgelezen, 
maar is helaas niet in de prijzen 
gevallen. 
 
School schaken: 
Twan Neulen, Anne Jansen, Floortje 
Besten en Danny Bessembinder 
hebben namens onze school 
meegedaan met het 
schoolschaaktoernooi in Nijverdal. 
Floortje heeft zich geplaatst voor een 
volgende ronden. 
Veel succes! 
 
Korte mededelingen: 
* Dinsdag 9 februari begint Daan Cents bij 

ons op school. Wij wensen hem een fijne 
tijd bij “Op Weg”. 

*Dinsdag 15 en woensdag 16 maart 
hebben we weer oudergesprekken. Als 
u dinsdag of woensdag niet aanwezig 
kunt zijn, wilt u dit dan uiterlijk 
maandag 7 maart doorgeven aan de 
groepsleerkracht. We kunnen alleen 
rekening houden met een 
voorkeursavond , helaas niet met een 
voorkeurstijd. 

 
 
 

. 

 

 

 

 

 Activiteiten in februari: 

 

Maandag 1 Start schoolzwemmen groepen 3 en 4 

 

Vrijdag 5 
februari 
 

Open huis  De Waerdenborch locatie Holten 18:30- 21:00 uur 

Maandag 8 
februari 
 

9:00 uur: Carnaval op school en ’s middags in het dorpshuis 

De uitnodiging volgt met de nieuwsbrief van februari 
's Middags is er geen mogelijkheid om over te blijven op school. 
Leerlingen gaan ’s middags met hun eigen ouder/ verzorger naar 
het dorpshuis voor de kindercarnaval. 
 

Dinsdag 9 febr De groepen 3 en 4 hebben een voorstelling in het Zinin theater 
 

Woensdag 10 
en 
Donderdag 11 
febr 
 

Adviesgesprekken voor de leerlingen en ouders van groep 8. 

De uitnodiging hiervoor ontvangt u van juf Mirjam Veltmaat. 
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Zaterdag 13 De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn 
begonnen. De leerlingen van groep 3-4 willen zich graag aan u 
presenteren. De presentatieviering begint om 19.00 uur. Wij 
nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 

Donderdag 18 
en vrijdag 19 

Juf Ingrid heeft een studie tweedaagse met alle intern begeleiders 
van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. 
 

Donderdag 18 Kledingactie op school. 
U kunt de kleding inleveren in de speelzaal. 
 

donderdag 25 
febr 

De leerlingen hebben een vrije middag ivm studiemiddag van het 
team. Dit staat ook in de kalender vermeld.  
 

Maandag 29 
t/m vrijdag 4 
maart 

Vakantie 

Woensdag 9 De uitnodigingen voor de oudergesprekken gaan mee naar huis. 
 

Vrijdag 11 Rapporten voor de groepen 1 t/m 8  

 

 

 

Hierna volgt de bijlage: sociale media en internet gebruik. 
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Bijlage: 

 

Protocol gedrag Sociale Media en het gebruik van internet in de school    

 

Voor leerlingen (en ouders/verzorgers) 
 
1. Het is toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen 
vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en anderen niet schaadt. 
 
2. Het is onderwijsmedewerkers, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen 
niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de 
leraren hiervoor toestemming is gegeven.  
 
3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij 
publiceert op de sociale media. 
 
4. Iedereen dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en 
uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het 
bericht. 
 
5. Het is niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde 
situaties op de sociale media te zetten tenzij de school hier uitdrukkelijk toestemming 
voor plaatsing heeft gegeven. 
 
6. Het is medewerkers van de SKOT niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met 
leerlingen en ouders op sociale media. Een uitzondering hierop is het creëren van 
een les situatie m.b.v. sociale media, waarbij leerkracht en leerlingen een groep 
vormen met een pedagogisch en/of didactisch doel. In dat geval is de 
leerkrachtaccount een apart gevulde account dat volledig los staat van zijn/haar evt. 
account(s) op sociale media voor privé gebruik. 
 
7. Iedereen neemt de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden 
overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, 
zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de schoolleiding passende 
maatregelen, afhankelijk van de ernst van de situatie. 
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8. De school maakt gebruik van een netwerk waarbij bepaalde sites worden 
uitgesloten voor gebruik door leerlingen. (het bepalen van welke sites je uit moet 
sluiten is best lastig)  
 
9. Wij vertrouwen op het juiste gebruik van de verschillende sites die de leerlingen 
tijdens het verwerken van hun opdrachten mogen bezoeken.  
 
 
10. Tijdens de pauzes (als leerlingen  binnen moeten blijven i.v.m. 
weersomstandigheden) mogen de leerlingen ook gebruik maken van de online  
spelletjes en filmpjes, maar ook hier geldt dat leerlingen zich houden aan geldende 
afspraken betreffende het internet gebruik. Dit wordt door de leerkrachten in de  
groepen besproken. De leerkrachten die pleinwacht hebben lopen rond in de pauze 
en nemen dit mee in hun controle ronde. 
 
Houd je je niet aan deze afspraken dan wordt hier een notitie van gemaakt. 
 


