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Klassenouders:
Definitie
Verantwoordelijkheden
Taken
Definitie Klassenouder:
Een klassenouder is een ouder van een kind uit de groep die gedurende de periode
van het schooljaar in opdracht van de groepsleerkracht schoolactiviteiten organiseert
en zoveel mogelijk andere groepsouders daarbij betrekt om zodoende de
groepsleerkracht te ondersteunen en te ontlasten.
Verantwoordelijkheden:
De groepsleerkracht heeft de volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid over de
te organiseren activiteiten. De klassenouder helpt en assisteert op aanwijzing van de
groepsleerkracht bij de gewenste activiteiten.
Taken:
De groepsleerkracht en de klassenouder stellen aan het begin van het nieuwe
schooljaar een takenlijst en activiteitenlijst samen. Duidelijke afspraken worden
gemaakt wat wel en niet tot het takenpakket behoort van de klassenouder om
verwarring te voorkomen.
Problemen op ieder ander gebied dan de activiteiten die de leerkracht met de
klassenouder opstelt behoren niet tot de taak van de klassenouder.
Welke taken komen in aanmerking?
Een van de belangrijkste taken zal zijn het enthousiasmeren van de ouders uit de
groep. Zo zal de klassenouder actief hulp moeten werven onder de ouders van de
kinderen uit de groep. Met behulp van de inventarisatie lijsten die elke ouder van de
groep aan het begin van het schooljaar heeft ingevuld en waarvan de klassenouder
een kopie heeft.

I

In overleg met de groepsleerkracht zullen mogelijk de volgende activiteiten in
aanmerking komen waarbij ouderhulp gewenst is of ouders verwacht worden:
Hulp bij spelletjes in de groep
Bij de voorbereidende oefeningen voor groep 2 vanaf februari
Vervoer Eksternest en andere excursies
Kinderboekenweek
Jaarvergadering MR / OR
Sinterklaas viering
Kerstfeest
Projecten
Verjaardag leerkracht
Paasfeest vieringen o.a. lunch enz.
Sport- en speldag
Kleuterfeesten
Schoonmaakactiviteiten
Ouderwerkgroepen OR
Schoolreizen
Schoolkampen
Samsam feest ( per klassenouder 4 hulpouders regelen.en dat resulteert in
ruim voldoende hulp ouders bij het grote Sam-Sam feest IKC en PCB de
Regenboog )
Creamiddagen
………..
….enz.

