Taakomschrijving klassenouders
Op dit moment hebben we 17 groepen op de Bonne. Een dynamische school waar altijd iets te beleven
valt. Voor het organiseren van diverse evenementen voor de hele school hebben we een fantastische
ouderraad. Soms zijn er echter ook activiteiten die alleen een bepaalde groep aangaan.
Voor deze activiteiten maken we gebruik maken van een of twee klassenouders per groep. Zij vormen
de schakel tussen de leerkracht en de ouders van de groep. Het gaat hierbij vooral om praktische zaken.
De klassenouder is dus een extra aanspreekpunt voor praktische zaken.
Het kan zijn dat de klassenouder zelf een rol/taak op zich neemt, maar het kan ook zijn dat de
klassenouder andere ouders mobiliseert. Zo leert een klassenouder de klas van zijn/haar kind kennen,
en de leerkracht en ouders.
Taken
Wat verwachten wij van de klassenouder(s)
 Aanspreekpunt voor praktische zaken voor de leerkracht;
 Aanspreekpunt voor praktische zaken voor de ouders van de klas;
 Zorgen voor genoeg hulpouders bij een activiteit of uitje van de klas;
Bij activiteiten kun je denken aan
1. Creatieve lessen/themalessen
2. Excursies
3. Bezoeken aan voorstellingen
 Regelen van 2 a 3 luizenpluizers na elke vakantie; (zie onder)
 Zorgen voor een passende attentie bij lief en leed in de groep
 De klassenouder mag mee met het schoolreisje in groep 1 t/m 6. (Voor de kampen in groep 7
en 8 regelt de leerkracht de begeleiding)
Om deze dingen goed te kunnen regelen krijgt de klassenouder van de leerkracht een actuele
telefoonboom en emaillijst van de groep.
Procedure
Aan het begin van het jaar worden ouders via de nieuwsbrief en de informatieavonden uitgenodigd
om zich bij de leerkracht aan te melden als klassenouder. Een ouder kan meerdere jaren klassenouder
zijn. Mochten er meerdere aanmeldingen zijn dan zal de ouder die nog niet klassenouder van de groep
is geweest de voorkeur krijgen. Ook kan er geloot worden.
Een klassenouder is van september tot september klassenouder in verband met de overdracht. Aan
het begin van het schooljaar organiseert de ouderraad een bijeenkomst waarin klassenouders horen
welke taken zij hebben/krijgen. Vertrouwelijke informatie van/over kinderen/ouders wordt niet
gedeeld met anderen, uitgezonderd de leerkracht.

Luizenbeleid
Met de komst van de klassenouders verandert ook het luizenbeleid. De klassenouder zorgt dat er in
de eerste week na de vakantie een paar ouders (minimaal twee) de klas van hun kind controleren. Dit
duurt ongeveer een uur. Het luizenpluizen moet in de eerste drie dagen na een vakantie gebeuren.
Het exacte moment is, in overleg met de leerkracht, vrij in te plannen.
In het kantoortje naast de zijingang ligt een instructiekaart “Luizen Pluizen” met een beschrijving van
de werkwijze. De klassenouder is verantwoordelijk voor de communicatie en zorgt ervoor dat bekend
is wie de ouders zijn die gaan pluizen.
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