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Daltonschool de Zevensprong heeft gekozen voor de website en het communicatieplatform bij Social 
Schools.   
 
De website staat vol informatie waar u als nieuwe en huidige ouder veel aan heeft: het algemene 
stuk over de school, het onderwijs, de schoolorganisatie, informatie, downloads en het contact. 
Onder deze tabbladen kunt u verschillende sub kopjes vinden vol met informatie. 
 
Naast de website willen wij graag met de huidige ouders van school communiceren op een prettige 
manier. Het communicatieplatform van Social Schools sluit hier goed op aan. Dit is een beveiligde 
omgeving waar alleen het team en de ouders aan kunnen deelnemen.  
 
Belangrijk: 
Als ouders kunt u foto’s bewaren voor uw eigen collectie en wij vragen u om dit niet verder te delen 
via andere communicatiekanalen! 
 
 
Hieronder kunt u opzoeken hoe ons communicatieplatform werkt: 
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Mocht u hierna nog vragen hebben, stelt ze gerust aan de leerkracht van uw kind(eren)! 
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Aanmelden bij Social Schools 
https://7spronghouten.socialschools.nl/accounts/login/ 
Op deze pagina kunt u voor onze school inloggen op het communicatieplatform. 
 
U krijgt een mail van school met daarin een uitnodiging om deel te nemen. Hieronder ziet u een 
voorbeeld van de uitnodiging. Mocht u deze niet ontvangen hebben, wilt u dan kijken in uw 
ongewenste email. 

 
 

Als u op deze activatielink klikt wordt u gevraagd om gegevens in te vullen. U kunt hierbij ook 
aangeven voor wie dit zichtbaar is. 
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Inloggen op Social Schools 
Als u eenmaal aangemeld bent bij Social Schools, dan kunt u inloggen: 

https://login.socialschools.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fcli
ent_id%3Deu.socialschools.js_oidc%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.socialschools.eu
%252Fcallback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520SocsWe
bApi%26state%3D20d0455225764fbfb4c3a5341db671d1%26nonce%3D9ce7485e09384456ade72b6
534e95f17 

 

Hier kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. 

 

Uiteraard kunt u ook de Social Schools app downloaden: 
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Wat kunt u doen binnen ons communicatieplatform? 
 

Startpagina 

 

 
Rechts bovenin de groene balk kunt u op uw naam klikken. 
Hier kunt u uw account voorzien van een foto en informatie over uw zelf. 
Ook kunt u hier instellingen wijzigen over het ontvangen van berichten: via de app, mail, beide etc. 

   
 
 
 
Links ziet u : Dit blijft altijd staan. 
-Mijn groepen: Hier volgt u alle informatie omtrent de school en de groep van uw kind(eren). 
U kunt kijken welke berichten er geplaatst zijn, welke foto’s/bestanden er toegevoegd zijn, welke 
evenementen aangemaakt zijn en wie er lid is van de groep. 
 
-Mijn leerlingen: hier staan uw kinderen onder. 
 
-Agenda: hier kunt u zien welke activiteiten er de komende periode plaats vinden op school / per 
groep.  
 
 
Midden: Varieert. 
Hier kunt u alle berichten lezen die geplaatst zijn. 
Ook ziet u de agenda voor de komende 30 dagen. 
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Berichten 
Op deze pagina kunt u alle informatie vinden van de groep de Zevensprong + de groep(en) van uw 
kind(eren). Wilt u alleen berichten van een bepaalde groep zien? Klik dan op mijn groepen aan de 
linker kant en kiest u dan voor de groep die u wilt zien. 

 

De berichten kunnen informatief of de leuke dingen zijn die wij gedaan hebben. U kunt als ouder dit 
berichtje een ‘leuks’ geven en erop reageren. Let op: iedereen kan zien wat uw reactie is! 

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van een berichtje. 
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Mijn agenda 
 

 
 
Hier kunt u alle agendapunten vinden. Alles wat er gebeurd gedurende het schooljaar, zetten wij 
hierin. Voorbeelden zijn vrije dagen, de vieringen tot groepsuitjes. 
 
Deze agenda kunt u ook opslaan in uw eigen agenda: 
-Log in via de webbrowser bij Social Schools 3.0 of de app Social Schools 3.0 
-Ga naar Agenda links bovenin. 
-Dan ziet u de agenda en daar rechts bovenin kiest u abonneer.  
-Dan kunt u deze link koppelen aan uw persoonlijke agenda. 
 

 

 

 
Support van Social Schools 
Op deze website kunt u antwoorden vinden op de meest gestelde vragen: 
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/categories/360000066371-3-0-Ouders 
 
 
 


