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Inloopweken

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we een afweging willen maken om te komen tot
een goede start van de schooldagen.

Het vraagstuk “ouders wel of niet in de school” speelt op elke school. Aan de ene kant is het fijn om
contact met ouders in het gebouw te hebben en aan de andere kant geeft het voor leerlingen rust en
duidelijkheid als ouders buiten blijven. De start van de dag  is dan overzichtelijker en rustiger.

We willen graag contact met ouders, maar tegelijkertijd willen we de leerlingen rust en ruimte geven
om te starten met hun schooldag. Hierbij willen we de gulden middenweg bewandelen.

Na overleg met de leerkrachten en medezeggenschapsraad willen we vanaf de herfstvakantie de
inloop op de volgende wijze gaan doen:

Tijdens het schooljaar zijn er een aantal inloopweken waarin ouders de gelegenheid hebben om
binnen te komen. In de eerste week na de zomervakantie en elke laatste week voor een vakantie
houden we de inloopweken.

Voor de groepen 1/2 zijn er naast deze inloopweken ook nog extra thema-inloopweken. Deze zullen
bijtijds aangegeven worden in de Nieuwsbrief.

Ouders die dat willen, kunnen tijdens de inloopweken een of twee keer even mee naar binnen
komen. Op deze manier kunt u zien waar uw kind les krijgt. Dit gaat om een kort moment, omdat de
leerkrachten om 8.30 uur gaan starten met de les. Er is daarom geen tijd om vragen over uw kind te
beantwoorden. Na de zoemer moeten ouders weer naar buiten, zodat de leerkrachten op tijd kunnen
starten.

Indien ouders vragen hebben over hun kind, kan altijd een afspraak worden gemaakt om op school
met de leerkracht in gesprek te gaan. Dit verzoek kan ook door leerkrachten gedaan worden.

Buiten deze inloopweken om kunnen ouders in principe niet naar binnen komen. In verband met
speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld een verjaardag mogen ouders natuurlijk wel naar binnen
komen.

Verder zijn er door het schooljaar heen de gebruikelijke contactmomenten zoals de Informatieavond
in september, het voortgangsgesprek in november en het rapportgesprek in maart.

Na de herfstvakantie zullen we eenmalig starten met een inloopweek. Ouders zijn immers al heel lang
niet in het gebouw geweest..
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Na twee of drie inloopweken zullen we met elkaar evalueren hoe dit in de praktijk bevalt.

Met vriendelijke groeten,

Bart Rosa Bian

Inloopweken:
week 43
week 51
week 7
week 16
week 23
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