
 

Protocol klassenouder 

Het doel: 

Het doel van het aanstellen van een klassenouder is om de betrokkenheid tussen ouders en de groep 

van hun kind centraal te regelen om zo de communicatie en de coördinatie van evenementen en 

activiteiten van de eigen groep te verbeteren. 

Door het aanstellen van een klassenouder willen we: 

1. De samenwerking en communicatie tussen de ouder(s )en de leerkrachten stroomlijnen en 

stimuleren. 

2. Duidelijkheid geven aan alle ouders van de groep over de taken en bevoegdheden van de 

klassenouder. 

3. De leerkracht ontzorgen in de niet-lesgebonden taken en activiteiten van zijn of haar groep 

4. Ouders meer mogelijkheden bieden om betrokken te zijn bij hun kind op school. 

Werving: 

• De school informeert ouders via de Digiduif over de taak klassenouder. In dit bericht staat ook de 

einddatum voor aanmelding voor deze taak bij de eigen groepsleerkracht. 

• De Klassenouder heeft een kind in de betreffende groep. 

• Het klassenouderschap geldt in principe voor de duur van het schooljaar. 

• Er is 1 klassenouder per groep. 

• Bij aanmelding van twee of meer ouders bepaalt de leerkracht welke ouder wordt verkozen  

Organisatie: 

• De leerkracht maakt met de klassenouder een afspraak om globaal met de leerkracht de 

activiteiten van het betreffende schooljaar door te spreken. 

• De klassenouders worden voorgesteld (naam, klas). Dit gebeurt via een Digiduif aan de ouders van 

de groep. De groepsleerkracht verstuurt dit bericht. 

• Leerkracht en klassenouder hebben regelmatig contact en bespreken daar planning en voortgang. 

Taken van de klassenouder: 

• Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen te nemen van de leerkracht. Hierbij valt te 

denken aan: Het regelen van vervoer voor excursies, bibliotheekbezoek etc. 

• Indien gewenst andere ouders betrekken bij de activiteiten (knutselen, klas versieren, schoonmaak 

van materialen etc) 

• Aandacht besteden aan bijzondere momenten in de groep. Bijvoorbeeld langdurige ziekt, geboorte 

of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit in overleg met de leerkracht. 

Taken van de leerkracht: 

• Aan het begin van het schooljaar contact opnemen met de klassenouder om een afspraak te 

maken, om het activiteitenprogramma globaal door te spreken. 

• In de loop van het schooljaar tijdig contact opnemen met de klassenouder, om activiteiten concreet 

door te spreken. 

• De klassenouder introduceren tijdens de informatieavond . 
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• Informatie aandragen (data excursies, namenlijsten, activiteitenplanning van school, etc). 

• Concrete afspraken maken met de klassenouder. 

• Regelmatig communiceren met de klassenouder. 

 

Veronderstellingen: 

• Hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. 

• De klassenouder helpt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht en doet zijn of haar uiterste 

best de taken zo goed mogelijk uit te voeren 

• De klassenouder respecteert de privacy van kinderen en ouders. Bij twijfel of vragen wordt er 

overlegd met de leerkracht. 

• Correspondentie/informatie vanuit school gebeurt altijd ná overleg met de groepsleerkracht. 

• Bij het werven van hulpouders voor een activiteit streeft de klassenouder er naar een zo groot 

mogelijke groep te benaderen. 

Faciliteiten: 

• De Klassenouder mag gebruik maken van de materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de 

taken. Denk bijvoorbeeld aan telefoon, computer/internet, kopieerapparaat. 

• De klassenouder mag gebruik maken van materialen die op school aanwezig zijn, na overleg met de 

groepsleerkracht. 

• Wanneer bij een bepaalde activiteit of actie kosten gemoeid zijn wordt van de klassenouder 

verwacht dat hij/zij dit vooraf met de groepsleerkracht bespreekt ivm de begroting. 

• Voor kaarten, enveloppen, postzegels etc. kan de klassenouder terecht bij de de administratie 
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