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Elke klas werkt met klasbord of ClassDojo.
Ouders moeten vooraf toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van foto’s
waarop hun kind herkenbaar is. Foto’s waarop kinderen niet herkenbaar zijn kunnen
wel.
We zetten nooit achternamen bij de foto’s.
Elke leerkracht plaats minimaal maandelijks één bericht op Klasbord*.
Ouders kunnen standaard alleen een ‘like’ geven. Zij kunnen reacties plaatsen als de
leerkracht dit aangeeft. Bijvoorbeeld bij een oproep voor hulpouders bij bepaalde
activiteiten.
Een niet passende opmerking wordt door de leerkracht meteen verwijderd en de
betreffende ouder wordt hierop aangesproken.
Ouders mogen geen foto’s overnemen/delen van Klasbord* d.m.v. print screen tenzij
het uitsluitend hun eigen kind betreft.
Alleen ouders/verzorgers van een kind krijgen toegang tot de Klasbord*-pagina.
Kinderen van groep 7 en 8 krijgen ook toegang tot Klasbord*-pagina. Zij kunnen
alleen reageren met een like.
Onze teamleden zijn zich ervan bewust dat zij ambassadeurs zijn van onze school, de
integriteit van de berichtgeving op Klasbord* is essentieel en vanzelfsprekend;

Naar ouders
We vinden het als school belangrijk om het thuisfront goed te informeren over de
activiteiten die plaatsvinden op onze school en rondom de klas. Er is een leuke en handige
tool die we hiervoor willen gaan inzetten; Klasbord of ClassDojo!
Wat is Klasbord*?
Klasbord* is een social media tool waarmee het mogelijk is om ouders en betrokkenen
rondom de klas op een makkelijke, veilige en vooral op een leuke manier te informeren over
het reilen en zeilen van de klas en de school. Zo kan de leraar een foto delen van een leuke
activiteit in de klas, een tekstbericht sturen, of bijvoorbeeld een oproep plaatsen.
Veilig & gesloten
Klasbord* is een afgesloten en veilige omgeving. Alleen de ouders en betrokkenen rondom
de klas krijgen toegang tot de geplaatste berichten. De leerkracht (=beheerder) heeft hierbij
de volledige controle.
Benieuwd hoe Klasbord* werkt? Bekijk het filmpje met uitleg op: www.klasbord.nl of ga naar
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www.classdojo.com/nl-nl/
U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging met een omschrijving hoe u de klas kunt
volgen. Hierin staat ook de unieke klascode die u nodig heeft bij aanmelding.
Toestemming i.v.m. privacy
Klasbord* is een gesloten omgeving. Omdat er informatie en foto’s worden gedeeld vanuit
de klas kan het voorkomen dat er kinderen herkenbaar in beeld komen. Om de privacy van
iedereen te respecteren vragen we u hiervoor om toestemming. Dit doen we middels het
toestemmingsformulier dat bij de aanmeldingsformulieren zit. Ouders vullen deze in bij
aanmelding van hun zoon/dochter.
*waar Klasbord wordt geschreven geldt dit ook voor ClassDojo.

