
 
Onderwerp: ouders in IKC Binnenstebuiten 
 
Vrijdag 25 februari zijn de versoepelingen met betrekking tot Corona verder doorgevoerd. Dit 
betekent o.a. dat ouders weer welkom zijn bij IKC Binnenstebuiten. In een vroeg stadium hebben we 
hier intern al over gesproken en de nieuwe werkwijze voorgelegd aan de IKC raad (17 november). Zij 
hebben ingestemd met de nieuwe werkwijze. 
 
De start van de eerste schooldag na de krokusvakantie is als volgt: 

• Alle kinderen van groep 1-2 worden door de leerkracht opgevangen en meegenomen vanaf 
het plein naar de groep. Alle leerkrachten zoeken een plekje op het plein om de kinderen te 
ontvangen. De kinderen van groep 1-2 lichtblauw en 1-2 donkerblauw verzamelen wederom 
aan de kant van het gezondheidscentrum. 

• Alle kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig (zonder ouders) naar binnen 

• Om alle ouders de gelegenheid te geven de groep te bezoeken zal iedere leerkracht via 
klasbord communiceren wanneer er direct na de krokusvakantie een uitloop is. Dit betekent 
dat u uitgenodigd wordt op verschillende data/tijdstippen om een kijkje in de groep te 
nemen. Dit is aan het eind van de schooldag. Op deze wijze willen we alle ouders snel de 
gelegenheid geven om in de groep en in het gebouw te komen kijken. 

• Twee weken na de krokusvakantie hanteren we de volgende werkwijze: 
 
Inloop onderwijs  

• Volgens een vaste volgorde worden er in een periode tussen de vakanties inloopweken 
georganiseerd waarin één groep per bouw een inloop heeft gedurende één week. In die 
week kunnen ouders van één bepaalde groep mee naar binnen. Dit wordt met u 
gecommuniceerd. 

• De inloop voor ouders is van 8.20 uur – 8.30 uur, kinderen moeten om 8.30 uur in de groep 
zijn. 

• Alle ouders kunnen voor specifieke dringende vragen ten alle tijden (in de inlooptijd) 
binnenlopen in de groep om contact te zoeken met de leerkracht. 

• Leerkrachten kunnen altijd specifieke afspraken maken met ouders i.v.m. bijzonderheden als 
kinderen niet alleen naar binnen kunnen/durven of andere bijzondere omstandigheden. 

• Ouders van jarige kinderen mogen mee naar binnen 

• De kinderen van groep 1-2 worden op een vastgestelde plaats op het plein naar de 
leerkrachten gebracht door de ouders. Dit verzamelpunt is ook de plaats waar de kinderen 
opgepikt worden na schooltijd. 

• De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. De leerkrachten van groep 3-4 
gaan wel mee naar buiten. 

 
Activiteiten bij thema’s en andere activiteiten 

• Iedere medewerker, groep, bouw is vrij om activiteiten te organiseren met/voor ouders. 
 
Opvang 

• Voor de opvang zijn er vooralsnog geen aanpassingen en blijft de werkwijze hetzelfde als 
voor de krokusvakantie. 
 

Evaluatie 
Voor specifieke vragen of onduidelijkheden kunt u telefonisch (026-3275015) contact opnemen met 
Björn Bouwmeister. Na een eerst periode (na de meivakantie) evalueren we deze nieuwe werkwijze. 
In het voorstel hebben we rekening gehouden met de input van ouders en medewerkers over 
contact ouders-medewerker, rust in de groep, rust in het gebouw en beschikbare ruimte. Wordt 
vervolgd! 
 


