
OUDERVRIENDELIJK 
want ...

OP MAAT want ...

op het einde van de dag overloop je samen 
met collega’s wat goed/moeilijk verliep

er is overleg met de ondersteuners, 
kinderbegeleiders, toezichters … 

ook de turnleraar, de zorgcoördinator, 
het poetspersoneel … stellen jullie voor 
aan het kind en de ouders

ook de ouderwerking heet de nieuwe 
ouders in de eerste schoolweek welkom,  
bijvoorbeeld met koffi e/thee

ouders krijgen de eerste dag, week/weken 
te horen hoe hun kind het stelt 

ouders weten wanneer ze waar terecht
kunnen met vragen of wensen

ouders stellen we ook aan elkaar voor 

ouders nodigen we persoonlijk uit voor 
schoolactiviteiten

ouders krijgen de kans met de leraar te 
praten als ze hun kind afhalen

elke ouder voelt zich van harte welkom

ouders weten waar de breng- en haal-
momenten plaatsvinden: in de klas, 
de turnzaal, een ontvangstruimte ...

ouders weten waar ze afscheid kunnen 
nemen van hun kind

het kind en de ouder(s) weten waar de jas, 
reservekledij, eten en drinken, de buggy/
step/fi ets … horen

met behulp van pictogrammen vinden de 
kleuter en de ouder(s) vlot de plek voor hun 
jas, eten en drinken, buggy/step/fi ets … 

we voorzien een persoonlijk onthaal in 
of rond de klas

we proberen zo veel mogelijk ouders 
individueel aan te spreken

we voorzien een tolk als dat nodig is

er is een extra collega die de eerste 
onthaalmomenten ondersteunt 

er is een ‘kindpaspoort’ dat jou en
collega’s snel informeert of er instappers 
allergieën en intoleranties hebben, een 
middagdutje doen …

elk kind kan op eigen tempo ontdooien

elk kind mag iets meebrengen wat troost

kleuter en ouder(s) kunnen afscheid
nemen op hun tempo

elk kind vindt een foto van zichzelf terug

ook de klasgenoten zijn voorbereid op 
nieuwe kindjes

WARM want ...

SCAN JE INSTAPBELEID

ONZE INSTAPMOMENTEN ZIJN:

Hoe warm, duidelijk en oudervriendelijk zijn jullie instap–
momenten voor de ouder(s) en de startende kleuter? 

Zet een vinkje       bij wat jullie als team al goed doen. 
Kleur de bol      bij wat beter kan.

GEDRAGEN DOOR EEN 
TEAM want ...

DUIDELIJK want ...


