Pilot Inloopmomenten
In schooljaar 21/22 willen we starten met de pilot inloopmomenten. De ouders
worden dan uitgenodigd met hun kind mee naar binnen te gaan en de klas en het
werk van de kinderen te bekijken. Voor de kleutergroepen zal dit twee keer per
maand zijn en voor de midden- en bovenbouw 1 keer per maand. Het rooster
hiervoor zal via de website en in de nieuwsbrief worden gedeeld.
Waarom?
In de corona periode hebben we ondervonden hoe prettig het is om rustig met de
kinderen te beginnen. Toen de ouders niet in de klas kwamen, was er ruimte voor de
leerkrachten om bij binnenkomst aandacht te geven aan de kinderen. Er vonden
kleine gesprekjes plaats en de leerkrachten konden beter inschatten wat de
gemoedstoestand van de kinderen was. Zo kon de les eerder beginnen.
Ook sommige ouders gaven aan het prettig te vinden om niet mee naar binnen te
hoeven, zodat zij daardoor gemakkelijker naar hun werk konden gaan. Andere
ouders zullen het mee naar binnen gaan gemist hebben.
Ouderbetrokkenheid is een van onze ontwikkelpunten. Daarom willen we graag met
regelmaat inloopmomenten organiseren. Per keer kan één ouder per kind mee naar
binnen en kan het kind zijn/haar lokaal laten zien. Het kind kan dan aan de ouder
laten zien waar het op dit moment mee bezig is; bijvoorbeeld een puzzel, een
project, een tekening, een rekenles, enz.
Hoe?
Het inloopmoment is twee keer per maand van 8.20 tot 8.30 uur. Per keer komt één
ouder mee naar binnen. De dagen zullen worden afgewisseld, zodat elke ouder in de
gelegenheid zal zijn ieder kind in de klas te bezoeken. We houden geen
inloopmomenten op maandag. De inloopmomenten zijn alleen bedoeld voor ouders,
niet voor oppas/opa/oma of andere familieleden. Aangezien dit een pilot betreft, kan
ook de frequentie van de inloopmomenten nog aangepast worden.

Wanneer?
Elke maand een of twee keer. Wanneer de Corona maatregelen dit toelaten. We
hopen vanaf donderdag 4 november te kunnen starten.
Na de vakantie wisselen we van dag. Dit is gedaan zodat ouders die werken de
momenten kunnen komen die voor hen het beste uitkomen. U bent niet verplicht om
elk inloopmoment te komen maar bent wel welkom op alle inloopmomenten. U mag
binnen de tijd van de inloopmomenten meerdere kinderen bezoeken.

