Beste (ervaren) ouder op de Tandem,
Je herinnert het je wellicht nog…. Je komt voor het eerst op school en je hebt geen idee hoe het
allemaal reilt en zeilt. Je kijkt af bij de ervaren ouders en je doet je best snel te integreren en op het
schoolplein aan alle verdere informatie te komen (regels, gebruiken, etc.). En dan hoor je dat er
groepsouders zijn. En blijkt er een groepsapp te zijn. Zo word je steeds een stukje wijzer en voel je je
steeds meer thuis op de Tandem.
Dit kan naar ons idee leuker en relaxter anders. Daarom willen wij het Buddyschap introduceren.
Door aan iedere ouder die voor het eerst op de Tandem komt een buddy te koppelen, krijgt deze
ouder direct vanaf de eerste minuut een veilig gevoel en alle informatie over de regels en gebruiken,
de groepsapp, de groepsouders, etc. Met als resultaat: een warm welkom en een vertrouwd gevoel,
wat uiteraard ook afstraalt op het kind.
Wat houdt het buddyschap precies in?
De buddy wordt op de eerste dag aan de nieuwe ouder gekoppeld. De buddy vertelt het een en
ander (waar moeten de spullen voor 10-uurtje en lunch, waar moeten de jassen, etc.) en ze wisselen
nummers uit, zodat de nieuwe ouder alle tussentijdse vragen telefonisch of via de app kan stellen. Je
hoeft als buddy dus niet iedere ochtend of middag op het schoolplein te staan om de nieuwe ouder
te helpen. Na zes weken ‘beëindigen’ ze het buddyschap. Uiteraard kunnen ze contact houden met
elkaar wanneer daar behoefte aan is.
Hoe word je gekoppeld?
We vragen aan nieuwe ouders of ze interesse hebben in hulp van een buddy. Op die manier weten
we welke ouder we aan jou als buddy kunnen koppelen.
Wie zoeken we?
Eigenlijk heeft iedere ouder die al een jaar op school meeloopt voldoende ervaring om buddy te zijn.
Het gaat er dus vooral om of je het leuk vindt! Met name hele nieuwe ouders zullen behoefte
hebben aan een buddy en we zoeken dan ook met name ouders waarvan in de afgelopen vier jaar
hun kind groep 1 heeft doorlopen. Maar ook in hogere klassen komt ‘instroom’ regelmatig voor, dus
ook daar zijn we op zoek naar een paar ouders die eventueel nieuwe ouders een handje zouden
willen helpen.
Wil je helpen? Hartstikke fijn! Stuur een mailtje naar mr@de-tandem.nl en wij nemen contact met je
op.
Met hartelijke groet,
Namens de MR
Alwin, Jeroen, Rianne, Nelleke en Arna

