Den Haag, 28 september 2021

Beste ouders,
Via deze brief informeer ik u over het volgende.
Ouders in de school weer toegestaan, maar hoe willen we dat dan nu?
Nu de 1,5 meter afstand tot elkaar is komen te vervallen, mogen scholen zelf weer
beslissen hoe zij het beleid vormgeven m.b.t. het toelaten van ouders in de school.
We zetten vooralsnog ons huidige beleid voort en laten alleen in een aantal gevallen
ouders toe in de school of in de klas.
Zo krijgen nieuwe ouders de mogelijkheid om kennis te maken met de leerkracht en
nemen zij een kijkje in de klas. Ook mogen ouders de school en/of de klas in voor een
gesprek, iets af te geven, een kind op te halen of ter ondersteuning van
(onderwijskundige) activiteiten.
Terug naar hoe het was, nl. alle ouders tegelijkertijd in de ochtend in de school en in de
klas, is voor ons niet meer wenselijk.
Nu ouders al enige tijd niet in de school zijn, zien wij wat dit voor de kínderen en de
leerkracht in de school én in de klas betekent.
Voor de kinderen is er een situatie ontstaan waarin het in de school en op de gangen
rustig en overzichtelijk is. Bij de kapstok aangekomen, kan elk kind zelf zijn/haar plekje
vinden, zelf een jas in de luizenzak doen en zijn/haar tas uitpakken en boven de kapstok
plaatsen.
In de klas is het eveneens overzichtelijk voor de kinderen. Er is gedurende de inlooptijd
vrij zicht op de dagplanning en ieder kind kan snel zien welke materialen er eventueel
nodig zijn en deze zelf pakken.
Tevens zien we dat de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de kinderen
is toegenomen en dat een leerkracht bij binnenkomst nu meer aandacht kan geven aan
ieder kind en op tijd de lesdag kan starten.
Tegelijkertijd missen de leerkrachten het contact met de ouders in de ochtend bij de
deur. Elkaar ontmoeten, elkaar even kort kunnen vertellen hoe het gaat of elkaar een
vraag kunnen stellen.
Navraag bij een aantal kinderen leert ons dat zij verschillend denken over de afwezigheid
van hun ouders in de school. Ze geven daarnaast aan dat hun ouders het missen om in
de klas te mogen zijn. Dat hun ouders graag willen zien wat zij zoal doen op school, waar
hij/zij zit in de klas, hoe de klas eruitziet, enz.
Met het team denken wij op dit moment na over verschillende manieren om meerdere
ouders gelijktijdig weer toe te laten in de school.
Dit onderwerp komt eveneens aan bod in de oudercommissie (OC) en de komende
medezeggenschapsraad (MR).
Met vriendelijke groet,

Nieke Opstal

