
Facebook	  voor	  ouders	  –	  schooljaar	  2014-‐2015	  
	  
Sociale	  media,	  zoals	  Facebook	  en	  Twitter,	  is	  niet	  meer	  uit	  onze	  samenleving	  weg	  te	  
denken.	  Meer	  dan	  5	  miljoen	  Belgen	  (*)	  hebben	  ondertussen	  al	  een	  Facebook-‐profiel.	  
Misschien	  ben	  jij,	  beste	  ouder,	  ook	  één	  van	  deze	  facebook-‐gebruikers?	  	  
	  
Met	  de	  ouderraad	  hebben	  we	  bedacht	  dat	  we	  dit	  medium	  konden	  gebruiken	  om	  
ouders	  dichter	  bij	  mekaar	  te	  brengen.	  Daarom	  hebben	  we	  een	  facebook-‐groep	  
aangemaakt	  per	  klas.	  Of	  beter	  gezegd,	  per	  geboortejaar	  zodat	  we	  de	  naam	  van	  de	  
groep	  niet	  elk	  jaar	  moeten	  veranderen.	  
	  
We	  nodigen	  jullie	  dan	  ook	  uit	  om	  lid	  te	  worden	  van	  de	  facebook-‐groep	  van	  de	  klas	  
van	  jullie	  kinderen.	  Heb	  je	  een	  vraag	  over	  het	  huiswerk	  van	  je	  kind,	  zoek	  je	  een	  
babysit	  of	  wil	  je	  weten	  welke	  vriendjes	  nog	  naar	  de	  Grabbelpas	  gaan?	  Gooi	  het	  in	  de	  
groep!	  
	  
De	  volgende	  groepen	  bestonden	  al	  of	  werden	  aangemaakt:	  
	  
Kk0:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2012)	  
kk1:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2011)	  
kk2:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2010)	  
kk3:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2009)	  
1ste	  lj:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2008)	  

2de	  lj:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2007)	  
3de	  lj:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2006)	  
4de	  lj:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2005)	  
5de	  lj:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2004)	  
6de	  lj:	  Ouders	  Sint-‐Joris	  (°2003)	  

	  
Log	  in	  op	  facebook	  en	  zoek	  bovenaan	  op	  “Ouders	  Sint-‐Joris”.	  Kies	  de	  groep	  waar	  je	  
bij	  wilt	  horen	  of	  klik	  onderaan	  op	  “Meer	  resultaten	  weergeven”	  en	  kies	  dan	  de	  
gewenste	  groep.	  
	  

	  
	  
	  
	  



Om	  lid	  te	  worden	  van	  een	  groep	  klik	  je	  vervolgens	  rechtsboven	  op	  “Lid	  worden”.	  Nu	  
moet	  je	  wachten	  tot	  een	  lid	  van	  de	  groep	  je	  accepteert.	  
 

	  
	  
Het	  is	  mogelijk	  dat	  een	  aantal	  ouders	  op	  eigen	  initiatief	  al	  een	  facebook-‐groep	  
hadden	  opgericht	  waar	  wij	  geen	  weet	  van	  hadden.	  Geef	  dan	  maar	  een	  seintje	  aan	  
Cindy	  Harnisfeger	  (via	  facebook,	  ahja,	  hoe	  anders?)	  en	  we	  verwijderen	  de	  nieuwe	  
groep.	  
 
Deze	  facebook-‐groepen	  zijn	  besloten,	  hetgeen	  wilt	  zeggen	  dat	  iedereen	  de	  groep	  
wel	  kan	  vinden,	  maar	  niet	  iedereen	  zomaar	  lid	  kan	  worden.	  Een	  persoon	  dient	  
uitgenodigd	  te	  worden	  door	  een	  lid	  of	  moet	  de	  toestemming	  krijgen	  van	  een	  lid.	  Als	  
lid	  heb	  je	  zicht	  op	  alle	  berichten,	  gedeelde	  bestanden	  of	  foto’s.	  Een	  vreemde	  kan	  dus	  
niet	  zien	  wat	  er	  zich	  afspeelt	  binnen	  de	  groep.	  Als	  lid	  kan	  je	  dus	  ook	  mensen	  
uitnodigen	  (op	  voorwaarde	  dat	  jullie	  facebook-‐vrienden	  zijn)	  en	  mensen	  accepteren,	  
maar	  wees	  voorzichtig	  en	  geef	  geen	  toestemming	  aan	  vreemden!	  
	  

	  
	  
Wie	  nog	  geen	  facebook-‐profiel	  heeft,	  kan	  op	  
http://www.gratiscursus.be/Facebook/index.html	  een	  volledige	  cursus	  lezen	  waarin	  
alle	  mogelijkheden	  en	  valkuilen	  van	  facebook	  worden	  uitgelegd	  in	  18	  lessen.	  
	  
Opgelet,	  je	  moet	  minstens	  13	  jaar	  zijn	  om	  een	  facebook-‐profiel	  te	  mogen	  hebben.	  
Deze	  groepen	  zijn	  dus	  niet	  bedoeld	  voor	  de	  kinderen!	  
	  
Veel	  plezier	  en	  hou	  de	  3	  gouden	  regels	  in	  je	  achterhoofd:	  
1.	  Behandel	  elkaar	  met	  respect	  
2.	  Gebruik	  bij	  alles	  wat	  je	  doet	  je	  gezond	  verstand	  
3.	  Dring	  jezelf	  niet	  op	  aan	  anderen	  
	  
(*)	  Cijfers	  van	  mei	  2013	  verschenen	  in	  De	  Standaard.	  
	  
Cindy	  Harnisfeger,	  ouderraad	  


