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Beste ouders/verzorgers,  

 

Er mag weer meer! 

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt 
met ingang van 25 september 2021 te vervallen. Wij 
hebben weer de mogelijkheid om ouders/verzorgers 
toe te laten in ons IKC gebouw.  
Het doel van ouders met hun kind mee naar binnen is 
altijd geweest om de overgang van thuis naar school en 
andersom soepel te laten verlopen en om 
laagdrempelig contact te onderhouden met u als 
ouders/verzorgers. 
 

Een nieuwe situatie 

Het lijkt ons daarom goed om de overgang geleidelijk te 
laten verlopen. We willen dat iedereen zich veilig kan 
voelen in ons IKC gebouw. Bovendien hebben wij de 
afgelopen 1,5 jaar geëvalueerd en zijn door diverse 
ervaringen tot bepaalde inzichten gekomen. Corona 
heeft naast de vele negatieve effecten ook een andere 
kijk opgeleverd.  

1. Wij hebben gemerkt dat doordat de ouders/ 
verzorgers niet meer met z’n allen ’s ochtends 
het gebouw inkomen, er een mooie rust is bij de 
kinderen van beide scholen en de opvang. Er kan 
direct gestart worden met opvang en op de 
scholen kan er precies op de aanvangstijd 
begonnen worden met onderwijs geven. 
Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de 
zelfstandigheid van kinderen aanzienlijk 
vergroot is. Waar voorheen ouders met de 
jassen en tassen aan het leuren waren, moesten 
de kinderen dat nu zelf regelen. En … dat kunnen 
ze ook. Voor hun persoonlijke groei, het gevoel 
van autonomie, ‘ik kan het zelf’, is dat erg 
belangrijk! 

2. Anderzijds hebben wij het directe contact met 

ouders/verzorgers gemist. Even een korte 

boodschap, even checken hoe het is, en kijken of 

we nog op de dezelfde lijn zitten. 

 
 

 
 
 
 
We gaan het goede van beide inzichten combineren: 
 
’s ochtends met het brengen van kinderen houden we 
de huidige afspraken in stand. Ouders/verzorgers komen 
niet naar binnen. Uiteraard zijn er uitzonderingen. 
Ouders van ‘nieuwe kinderen’ mogen de eerste week 
hun kind komen brengen. Dit in het kader van snelle 
gewenning. 
 
Om onze laagdrempelige contacten met 
ouders/verzorgers weer terug te halen, is er na iedere 
vakantie een inloopweek. Ouders mogen, als ze dat 
willen, in die week een kwartier voor aanvang van de 
lessen en een kwartier na de lesdag met hun kind mee 
naar binnen. De kinderen kunnen hun klas laten zien, en 
werk waar ze onder andere mee bezig zijn. De 
leerkracht/PM’er is aanwezig voor korte vragen. 
We starten hiermee al na de herfstvakantie. 
 
Ouderavonden en jaarvergaderingen voor alle 
ouders/verzorgers doen we, gezien de grote 
hoeveelheid mensen, voorlopig nog niet. 
 
Oudergesprekken zijn kleinschalig en doen we zeker 
weer wel. In het kader van de driehoek kind-ouders- 
school/opvang, zijn we blij dat het weer kan! 
 
We gaan ons nog buigen over de invulling van de meer 
‘grootschalige gebeurtenissen’ zoals Sinterklaas, Kerst, 
Kind op Podium en Het Voorleescafé. Dit is op wat 
langere termijn en we wachten hierbij de 
maatschappelijke ontwikkelingen even af. 
 
Op bovenstaande wijze halen we de contacten met 
ouders/verzorgers weer terug maar kunnen we ook de 
kinderen de nodige rust en zelfstandigheid bieden. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het gehele team 
van IKC Platanenlaan, 
                            
  Frank Sessink 

directeur IKC Platanenlaan 


