STICHTING OUDERRAAD LORENTZSCHOOL
Leidraad voor de klassenouder
(versie augustus 2019)
Voor het organiseren van extra activiteiten binnen de school, die de ontwikkeling en plezier van onze
kinderen bevordert, is de klassenouder van onschatbare waarde. Vele handen maken immers licht
werk. Maar niet alleen dat. Alle ouders spelen een grote rol bij het bepalen en behouden van een goede
sfeer op school voor ouders, leerkrachten en leerlingen.
De klassenouder en de Ouderraad
In dit kader zijn de klassenouders ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering van de
ouderraad. Deelname voor (klassen)ouders is optioneel. De ouderraad bestaat uit een vaste kern van
ouders en beslist waaraan de budgetten van de vrijwillige ouderbijdrage worden uitgegeven. Het geld
van de vrijwillige ouderbijdrage wordt verdeeld onder commissies die elk een eigen doelstelling hebben.
(voorbeelden zijn de activiteitencommissie, de charitatieve commissie, muziekcommissie). Voorts ziet
de ouderraad erop toe dat de commissies goed functioneren, denkt mee over hoe het beter kan, en ziet
er op toe dat het bestuur van de ouderraad de budgetten van de commissies controleert.
Input van (klassen)ouders is welkom. Bovendien is de vergadering een goed moment om andere ouders
te spreken en signalen over het wel en wee op school ter sprake te brengen. Bij de
ouderraadvergadering is ook altijd iemand aanwezig van de schooldirectie om deze signalen ter harte te
nemen. Tot slot staat het bestuur van de ouderraad ook in contact met de medezeggenschapsraad, het
orgaan dat ouders vertegenwoordigt bij het tot stand komen van schoolbeleid.
De school en de klassenouder
De directie van de Lorentzschool zal aan het begin van het schooljaar een bijeenkomst plannen met de
klassenouders om nader kennis te maken en de rol van de klassenouder toe te lichten.
De klassenouder en de groep







Aan het begin van elk schooljaar vraagt elke leerkracht welke ouder of verzorger van de
kinderen uit zijn/haar klas, klassenouder voor die groep wil worden.
In principe zou iedere ouder de kans moeten krijgen om zich in te mogen zetten als
klassenouder. Daarom wordt een klassenouder in beginsel gevraagd om één jaar bij te dragen
als klassenouder. Doorgaans verloopt verlenging en/of wisseling in goede harmonie en op een
natuurlijke manier.
Over het algemeen is het prettig meerdere klassenouders voor een klas beschikbaar te hebben,
zodat de organisatie verdeelt kan worden en de leerkracht meerdere aanspreekpunten heeft.
Het is aan de leerkracht om te bepalen hoeveel klassenouders er zijn.
Binnen de klas is de leerkracht degene die in geval van problemen binnen de klas
verantwoordelijk is voor het oplossen hiervan; klassenouders hebben hierin nadrukkelijk geen
rol en verantwoordelijkheid.

Wat doet een klassenouder?
 De klassenouder staat de leerkracht bij in het organiseren van activiteiten buiten de klas, of bij
activiteiten die andere begeleiding nodig hebben dan van de reguliere bezetting van
leerkrachten.
 De klassenouder zet zich in voor het bevorderen van een goede sfeer tussen andere ouders van
de klas en de school.
Hoe werkt dat?
 Aan het begin van elk schooljaar, of wanneer het zich voordoet, bespreekt de leerkracht met de
klassenouder(s) welke activiteiten hij/zij verwacht en welke hulp daarbij nodig is.
Bij activiteiten valt te denken aan het begeleiden van het Sinterklaasfeest ,de kerstviering, de
paasviering , schoolreis, museumbezoek, 3 oktoberviering of schooltuintjes.
De klassenouder helpt de leerkracht bij het verkrijgen van voldoende hulp en ondersteuning
van ouders en / of draagt daar zelf ook aan bij.
 Maak om de ouders van de groep te bereiken, gebruik van het besloten ouderportaal
schouder.com zodat email adressen niet onnodig worden verspreid.
 De klassenouder int en beheert samen met de andere klassenouder(s) het geld voor de ‘Lief en
Leed pot’. Richtlijn is een bedrag van vijf tot maximaal vijftien Euro per kind, per schooljaar. De
‘Lief en Leed pot’ is er voor uitgaven namens de kinderen voor bijvoorbeeld vieren van de
jaarlijkse juffen- en meesterdag, traktatie bij uitvoeringen, zieke klasgenoten, of een klein
presentje voor de juf na voorstellingen. Het beste werkt om de ouders aan het begin van het
schooljaar te vragen om een eenmalige bijdrage, met uitleg waarvoor dit bedoeld is.
 Extra sfeerbevorderend is het natuurlijk wanneer de klassenouder bij gelegenheid ook spreekt
namens ouders en leerlingen, na bijvoorbeeld een uitvoering, om de leerkracht, de helpende
ouders en kinderen te bedanken, al dan niet met uitreiking van een presentje.
Hieronder wat voorbeelden van initiatieven voor klassenouders om de verbinding met andere ouders en
kinderen te bevorderen:
• Kennismakingsborrel voor ouders.
• Kennismakingsactiviteit voor ouders en kinderen (bijvoorbeeld in de speeltuin).
• Koken en/of hapjes maken met en voor de klas en misschien zelfs de ouders en grootouders.
• Excursie naar de werkplek van een ouder die een interessant beroep heeft.
• Picknick ter afsluiting van het schooljaar (bijvoorbeeld in de speeltuin).
• Met de klas een bezoek brengen aan sportwedstrijd
Veel plezier bij alle activiteiten en gebeurtenissen in de groep en op school.
Hartelijke groet
Het Bestuur van Lorentzschool
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