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Inhoud
Wat is een klassenouder?
Wie is er klassenouder?
Wat doet een klassenouder?
Onkosten?
Logboek groep
Agenda klassenouderavond

Deze gids schetst het werkveld van de klassenouders.
Heeft u op of aanmerkingen?
Geef ze a.u.b. aan de oudervereniging door!
D.m.v. een briefje in de groene brievenbus (onder de trap) of via
ov@valkenheuvel.nl

Wat is een klassenouder?
Op onze school gebeurt er heel veel! Dat wist u natuurlijk wel, maar
waar u wellicht minder bij stil staat is dat lang niet alles door het
docententeam georganiseerd en uitgevoerd kan worden. Dat geldt
met name voor de activiteiten aanvullend op het lesgeven. Zoals;
excursies, Sint, Kerst, Pasen, speciale momenten juf of meester
(verjaardag of ziekte).
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Bij al die activiteiten zijn er vrijwilligers nodig om te helpen.
Voor de groepsgebonden activiteiten is het de klassenouder die dat
voor zijn/haar groep coördineert. Dat zijn minimaal een aantal
activiteiten, maar het staat de klassenouder vrij om in afstemming
met de docent extra dingen te doen.
Voor de schoolactiviteiten is er de oudervereniging met het
docententeam, en voor kindspecifieke zaken heeft de ouder van het
kind rechtstreeks contact met de docent.

Het plaatje hiervoor maakt duidelijk dat een klassenouder in principe
géén intermediair tussen docent en de andere ouders/verzorgers is.
Kindspecifieke zaken zijn voor de docent en de ouders/verzorgers.
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Wie is er klassenouder?
Eigenlijk is elke ouder ook een beetje klassenouder; met elkaar zijn
we mede(!)verantwoordelijk voor de genoemde activiteiten op
groepsniveau. Maar omdat het nu eenmaal simpeler is om dat
centraal te coördineren is het handig dat één ouder die rol op zich
neemt. Dat het uiteindelijke werk verdeeld wordt, is niet meer dan
logisch. Een klassenouder hoeft niet alles zelf te doen.
In de praktijk betekent dat meestal dat één (of twee) van de
ouders/verzorgers van een kind uit een groep aangeven klassenouder
te willen worden of blijven. Die rol krijgt de klassenouder in principe
per schooljaar; van een klassenouder wordt dan ook verwacht die rol
voor dat schooljaar tot aan de zomervakantie te vervullen.

Wat doet een klassenouder?
De tabel hierna geeft op hoofdlijnen aan wat een klassenouder
allemaal (kan) doen. Als klassenouder heeft u een ondersteunende
en coördinerende taak. De invulling van die taak gebeurt altijd in
nauw overleg met de docent.
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Wat: Duidelijk maken dat u de klassenouder bent van uw groep!
Dat kan b.v. met een kort briefje of e-mail.
Wanneer: Aan het begin van het schooljaar (na afstemming met de
docent), of bij een nieuwe leerling.
Initiatief: Uzelf en bij nieuwe leerlingen na aangeven van de docent.
Wat: Overleg met de docent; even globaal het jaar doorspreken en
de onderlinge rollen verder afstemmen.
Wanneer: Aan het begin van het schooljaar en indien gewenst lopende
het schooljaar nog eens.
Initiatief: Uzelf!
Wat: Regelen van inzet ouders. B.v. voor het meehelpen bij
excursies (kinderboerderij, schaapskooi, wandeling door park,
…), broodjes bakken voor paaslunch, inzet leesmoeders,
biebvaders, handenarbeid-hulp, …
Wanneer: In afstemming met de docent.
Initiatief: Uzelf of de docent.
Wat: Klassen schoonmaak / versieren.
Wanneer: In afstemming met de docent.
Initiatief: De docent.
Wat: Besteding € 25,- per groep naar eigen inzicht.
Wanneer: Lopende het schooljaar.
Initiatief: Uzelf!
N.B. Het budget is voor de kinderen (uitstapje, iets lekkers,
knutselactiviteit) en niet bedoeld als aanvulling op het les
materiaal. Aanschaf van speelgoed/ lesmateriaal mag, maar is
gebonden aan de groep; zij gaat dus niet mee met de
kinderen naar de volgende groep.
Wat: Aanspreekpunt zijn voor vragen of algemene (groeps-)
aangelegenheden, zoals Sint, Kerst, verjaardag juf.
Wanneer: Het hele kalenderjaar.
Initiatief: …
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Onkosten?
U krijgt voor de groep per schooljaar van de oudervereniging € 25,om geheel naar eigen inzicht te besteden vóór de eigen groep.
Kopieerwerk kan (natuurlijk zo beperkt mogelijk) via school.
Als de klassenouder andere kosten moet maken, moet dat vóóraf
afgestemd worden met de docent.
Voor al het andere (b.v. een klassenkado bij het afscheid of huwelijk
van een docent) moet in de klas een inzameling of iets dergelijks
gehouden worden; daarvoor is meestal geen budget beschikbaar
vanuit de school en Oudervereniging.
Gemaakte onkosten voor het telefoneren, het meenemen van koffie,
het vervoeren van de kinderen in de auto e.d. worden in principe niet
vergoed. Tenzij daar vooraf(!) andere afspraken over gemaakt én
vastgelegd zijn.
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Ideeën activiteiten
Groep
Activiteit
(Herfst) wandeling, boswandeling, paddestoelen
wandeling, vogelwandeling
Bezoek brengen aan de kinderboerderij. Vrijwilligers van
het Woelige Nest geven ook rondleidingen.
Picknicken op het grasveld/speeltuin bij de school.
Paaseieren zoek op de kinderboerderij. Als Paashaas
verkleden.
Koken bij een restaurant. Een klas heeft dit een keer
kunnen regelen bij het Wapen van Rijsenburg.
Bowlen (bv. bij bowlingbaan Camping het Grote Bos)
Midgetgolf (bv. bij Camping het Grote Bos, Rosarium in
Doorn)
Boswerf in Zeist. Bv. kleine beestjes tocht (1,50 incl.
drinken en iets lekkers)
Stormbaan bij de Mariniers (alleen groep 8)
Playbackshow organiseren
Brandweer / politie uitnodigen met auto. Misschien is er
wel een ouder met een leuk beroep (boswachter, kok,..)
Op bezoek bij een boerderij
Timmerochtend of middag met de papa’s en opa’s
Militaire Luchtvaart museum (toegang gratis)
Vlieger maken en uit proberen op het grasveld bij school.
Pepernoten bakken, speculaas versieren.

7

Zomaar de klas in lopen met meloen, ijsjes....
Er is budget via NME (Natuur & Milieu educatie). In mei
moet je dit al bespreken voor het volgende jaar. Bv.
Boederij in de kijker
Kerststukjes maken
Bezoek aan Huize Doorn
Bezoek (per fiets) aan zwerfsteneneiland (Maarn)
Taart met de foto van de las erop
Tuinfeest met bingo
Discofeest op school
Bloempotjes beschilderen
Agenda Klassenouderavond
- Intro
- Doelstelling: kennismaken, rol klassenouder bespreken en
ideeën uitwisselen
- OV en adresgegevens + email van klassenouders
- Klassenoudergids (uitdelen)
- Procedure budget € 25,- per klas
- Bespreken: Deelname aan een eigen initiatief bij activiteiten is
gewenst; altijd afstemmen met leerkracht . Er zijn soms regels aan
verbonden bv. een maximaal aantal begeleiders bij schoolreisje of
kerstdiner.

www.valkenheuvel.nl
ov@valkenheuvel.nl
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