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Inleiding

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van
de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht
assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in en buiten de klas,
waarbij ouders betrokken zijn. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het
organisatorische werk uit handen nemen door het benaderen van ouders om te helpen,
het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen, enz.

Doel document voor klassenouders

Dit document is bedoeld als leidraad voor de klassenouders en de groepsleerkrachten.
We hopen dat dit de samenwerking en communicatie tussen ouders en groepsleerkracht
bevordert.

Werving klassenouders (maximaal 2 per groep)

Aan het einde van ieder schooljaar kunnen ouders bij de groepsleerkracht kenbaar
maken dat zij voor de functie van klassenouder voor het daaropvolgende schooljaar
beschikbaar zijn.
De groepsleerkracht kiest hieruit 2 ouders die samen deze functie gaan vervullen.
Aan het begin van het schooljaar nodigt de groepsleerkracht zijn/haar klassenouders uit
om samen a.d.h.v. de schoolkalender het schooljaar en de werkzaamheden te bespreken.
Wanneer onvoldoende klassenouders zijn gevonden, wordt er op de leerstofavond een
oproep gedaan door de groepsleerkracht.
De ouder moet wel een kind in die groep hebben en zich een jaar lang als klassenouder
aan de groep willen verbinden. De groepsleerkracht kiest uit de binnengekomen namen 2
ouders.

Communicatie

Regelmatig vindt overleg plaats tussen de groepsleerkracht en klassenouder, zodat de
klassenouder weet wat er moet gebeuren en de groepsleerkracht goed op de hoogte is
van wat de klassenouder doet. De klassenouder onderhoudt contact met de ouders, zo
vaak als nodig; mondeling/schriftelijk/telefonisch/Social Schools etc. De klassenouder
verzamelt hiervoor alle namen en emailadressen van de ouders (Social Schools).

Taken van een groepsouder

Hulp bieden bij of rond de tijd van:
❖ Sinterklaas
❖ Kerst
❖ schoolreis
❖ excursie
❖ Pasen
❖ sportevenementen
❖ luizencontroles
❖ evt. schoonmaak
❖ klusjes
❖ lezen
❖ knutselen/ handvaardigheid
❖ klassenborrel etc.
❖ In overleg met de groepsleerkracht aandacht besteden aan het wel en wee
van de groep (bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende
gebeurtenissen)
❖ Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren
❖ Verjaardag groepsleerkracht meehelpen organiseren (in overleg met

duo-collega)/cadeau verzorgen van de leerlingen gezamenlijk.

In de jaarkalender zijn de feestdagen (sinterklaas, kerst, Pasen) en bekende
evenementen (sportdag, luizencontroles, schoolreis) opgenomen en worden door de
groepsleerkracht met de klassenouder tijdens de eerste afspraak besproken. Daarnaast
kent ieder schooljaar overige excursies en momenten waar hulp bij nodig is (leesouder,
knutselen, klassenborrel). De groepsleerkracht neemt hiervoor contact op met de
klassenouders.

Rol groepsleerkracht

Bij aanvang van het schooljaar wordt de leerstofavond gehouden. Eén van de
onderwerpen is het klassenouderschap:
❖ Indien bekend: de klassenouders benoemen en bekendmaken;
❖ Indien nog niet bekend: vragen naar kandidaten als deze er nog niet zijn of een
oproep doen en op een later moment kandidaten persoonlijk benaderen.
De groepsleerkracht draagt tijdig informatie aan over data en tijden voor excursies,
afscheid of bijzondere gebeurtenis van kinderen etc. De groepsleerkracht communiceert
met klassenouders en delegeert taken klassenouders.
Klein presentje kopen vlak voor de kerst. Klein presentje vlak voor de grote vakantie.

Gedragscode

Voor ouders die op school komen helpen, hebben we de volgende gedragscode
afgesproken:

❖ De hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme.
❖ Het bieden van hulp betekent niet dat uw kind bevoorrecht wordt bij bijvoorbeeld
projecten.
❖ De ouders helpen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, het team
en/of de directie; zij behouden onder alle omstandigheden de leiding en
verantwoordelijkheid over de activiteiten waarbij hulp geboden wordt.
❖ De school is verzekerd voor hulpouders in geval van wettelijke aansprakelijkheid
of ongevallen.
❖ Een hulpouder is verplicht de privacy van het kind te waarborgen.
❖ Indien een hulpouder wordt aangesproken door ouders en/of kinderen rondom
schoolse problemen, dan zal hij/zij altijd doorverwijzen naar de groepsleerkracht
en/of directie.

Discretie

Klassenouders praten vrijuit over hun eigen ervaringen en bevindingen, maar gaan hier
discreet mee om. Informatie over personen heeft een vertrouwelijk karakter en wordt
niet naar buiten verspreid.
Ouders kunnen voor de groep alleen onkosten maken, indien dit vooraf met de
groepsleerkracht is besproken. De groepsleerkracht overlegt met de directie; bonnetjes
kunnen via de groepsleerkracht aan de directie worden aangeboden. Op het bonnetje
dient te staan vermeld:
❖ Naam
❖ IBAN Nummer

❖ Omschrijving van wat aangeschaft is.
Ook speciale bestellingen worden eerst besproken.

Klassenpot

Aan het begin van het schooljaar stellen de klassenouders zich aan de overige ouders
voor en vraagt hen een bijdrage van maximaal € 30,- voor de klassenpot om kleine
onkosten te kunnen dekken. Deze pot blijft in beheer van de klassenouders.

