Zo doen wij dat!
Informatie vanuit school communiceren wij via Social Schools (zie ook kaart Social
Schools).
Er zijn momenten waarbij het prettig is dat ouders en leerkrachten elkaar kunnen
benaderen om elkaar kort te spreken of een afspraak te maken. Hierover maken we de
volgende afspraken.
Wanneer ouders contact zoeken met de leerkracht:
✓ Doen ze dit zoveel mogelijk buiten schooltijd. Voor schooltijd zijn alle leerkrachten vanaf 08:00
telefonisch bereikbaar op school. Na schooltijd is er niet altijd direct ruimte, in dat geval maken we
een afspraak.
✓ Vanaf 08:20 uur zijn er leerkrachten op het plein aanwezig die volgens een rooster rouleren. Het kan
dus zijn dat de leerkracht van de groep niet buiten is voor schooltijd. Een andere leerkracht
aanspreken mag dan altijd voor een korte mededeling of een vraag.
✓ Na schooltijd brengen de leerkrachten de leerlingen (regelmatig) naar het hek voor de school. Daar is
het mogelijk voor leerkrachten om ouders te spreken of voor ouders om de leerkracht te spreken. Een
afspraak maken voor een later moment zonder andere ouders en leerlingen kan ook.
✓ De mailadressen van de leerkrachten, IB en directie zijn bekend. Mailen kan altijd, ook om een verzoek
te doen om een afspraak te maken of terugbelverzoek. Via Social Schools is het ook mogelijk om
contact te zoeken.
✓ (Extra) gesprekken vinden plaats op de werkdagen van de leerkracht, niet in de avond of op een vrije
dag.
Goed om te weten:
✓ Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan horen we dit graag telefonisch
en niet via Social Schools.
✓ Wanneer leerkrachten iets willen bespreken zoeken we waar het kan persoonlijk contact, telefonisch
contact of we sturen een persoonlijke mail. Zijn er na zo ‘n gesprek nog zaken onduidelijk of wilt u nog
ergens op terugkomen dan horen we dit graag.

