
Onderwerp: Inloop op de PWA 

 

Beste ouders, 

 

Binnen het team, de MR en in de Werkgroep Ouderbetrokkenheid 3.0 hebben we besproken hoe we 

de inloop ’s morgens zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen. 

Het doel daarvan is om 8.30 uur in alle rust met het onderwijs te kunnen starten. Dit geldt voor de 

lessen in de klas en ook voor de extra hulp die buiten de klas gegeven wordt. Omdat ook buiten de 

klas (op de gang) vanaf 8.30 uur groepjes kinderen aan het werk gaan, is het belangrijk dat het ook 

op de gang vanaf 8.30 uur rustig is. Wij willen alle lestijd zo effectief mogelijk gebruiken. U zult 

begrijpen dat wanneer door onrust iedere dag de lessen 5 minuten later starten er 25 minuten lestijd 

verloren gaat per week.  

 

Daartoe willen we het volgende onder uw aandacht brengen: 

 Wilt u zorgen dat uw kind op tijd in de klas is? Vanaf 8.20 uur is er inloop. U kunt dan kort 

van uw kind afscheid nemen. Uw kind kan zich dan alvast richten op de startactiviteit die 

door de leerkracht aangegeven is.  

 Wij vinden het belangrijk om iedere leerling te groeten bij binnenkomst.  

De tijd tussen 08.20 uur (inloop) en 8.30 uur (start van de lessen) is hiervoor bedoeld. 

 ’s Middags is de inloop vanaf 13.05 uur en is er rust in de school om 13.15 uur, zodat ook dan 

geen lestijd verloren gaat. 

 U kunt na schooltijd van 15.15 - 15.30 uur kort zaken met de leerkrachten overleggen en evt. 

een afspraak maken. Dit kan uiteraard ook via de mail. 

 Wilt u korte berichten voor die dag in de agenda schrijven of via een briefje/kort woordje of 

via de mail aan de leerkracht doorgeven?  Oudere kinderen kunnen zelf een boodschap 

overbrengen. 

 De kinderen worden bij de deur van het klaslokaal ontvangen door hun groepsleerkracht. Bij 

de bovenbouw staat de groepsleerkracht soms buiten. Er staat een collega buiten bij de 

hoofdingang om u welkom te heten. 

 Vanaf 2019-2020 zal er maandelijks een langer inloopmoment zijn, waarbij u de schriften en 

boeken van uw kind kunt bekijken. Dit zal worden aangegeven op de kalender. 

 

Voor de kinderen is het duidelijk als ze er eenmaal aan gewend zijn. Ik word gebracht, er volgt een 

kort afscheidsmoment en ik ga mij voorbereiden om aan het werk te kunnen gaan.  

 

Namens het team van de PWA 

 


