Klassenouder CBS Groen van Prinsterer
Wat doet een klassenouder?
Een klassenouder is een belangrijke schakel tussen een leerkracht en de
andere ouders/verzorgers van de kinderen van een groep. Het gaat
vooral om organisatorische en administratieve zaken waarin een klassenouder de leerkracht
ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse meester-en juffendag, de schoolries of het
plannen van een excursie voor de kinderen. De klassenouder houdt de andere ouders op de
hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee
met de voorbereidingen.
Trouwens: een klassenouder kan een moeder maar natuurlijk ook een vader zijn!
Vaak zijn er twee klassenouders per groep. Dat is handig omdat je elkaar op die manier kunt
helpen en eventueel vervangen. Voorwaarde om klassenouder te kunnen worden is dat je
kind wel in de desbetreffende groep zit. Vaak vervul je de taak een schooljaar lang.

Belangrijkste taken:
Voordat je definitief besluit om je als klassenouder aan te melden, is het goed om te weten
wat er ongeveer van je verwacht wordt. Dit kan per groep misschien wat verschillen, maar
de leerkracht kan zelf goed aangeven wat hij of zij graag als invullnig ziet. Hieronder staat
een aantal algemene taken:
•

•
•
•
•

Je helpt bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep. Denk
bijvoorbeeld aan excursies, uitstapjes, een groepfeest, verjaardag of afscheid van de
leerkracht.
Je bereidt, evt. samen met de andere klassenouders, verschillende activiteiten voor
de eigen groep voor.
Je betrekt nieuwe ouders bij de school en de groep.
Je vangt signalen op van de ouders die je spreekt. Bijvoorbeeld als er onvrede heerst
of als er zaken niet duidelijk zijn. Dit bespreek jij vervolgens weer met de leerkracht.
Je beheert bij ons op school de groepsapp van de groep. Dit is een appgroep voor
ouders, er zitten dus geen leerkrachten in. Hier kunnen praktische vragen gesteld
worden. Zo kunnen de klassenouders oproepjes doen voor begeleiding bij het
meelopen naar de gym, of met een activiteit in de klas. Ook kunnen ouders aan
elkaar vragen wanneer er bijvoorbeeld ook alweer gym is. Bij het beheren hoort ook
afspraken met elkaar maken over wat wel en wat niet thuishoort in de groepsapp.

