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Algemeen 

In elke groep zijn er ouders die tijdens het schooljaar contactpersoon zijn tussen leerkracht en 

ouders, de klassenouders. Aan het begin van het schooljaar vragen de leerkrachten aan alle ouders, 

wie er belangstelling heeft om voor het betreffende schooljaar klassenouders te zijn. 

De klassenouder heeft vooral taken die ondersteunend zijn voor de leerkrachten. De leerkracht 

maakt een afspraak met de klassenouder(s). Omdat elke leerkracht en/of groep een eigen invulling 

vraagt van het klassenouderschap, bespreken ze welke hulp wanneer wenselijk is. 

 

Om kenbaar te maken wie de klassenouders zijn wordt het volgende getipt:  

• Een foto van de klassenouders ophangen op het prikbord bij/in de klas 

• Je kan een e-mail sturen naar alle ouders van de groep om je als klassenouders voor te 

stellen (evt. met foto), en om aan te geven hoe ouders contact met de klassenouders kunnen 

opnemen (telefoon/mail/schoolplein). Vanuit privacy-overweging wordt aangeraden om de 

e-mailadressen van ouders BCC toe te voegen. 

 

De klassenouders vervullen geen rol in het bemiddelen bij conflicten in de klas tussen leerlingen, 

ouders en / of leerkrachten of zaken die het beleid van de school aangaan. Dit is ook ter bescherming 

van jezelf belangrijk. Indien ouders een klassenouder over deze zaken aanspreken moeten de 

klassenouders deze ouders direct  doorverwijzen naar de leerkracht, de directeur, of 

vertrouwenspersoon van school (Annet Hoftijzer, a.hoftijzer@bsbrakkenstein.nl).  

 

Uitjes en activiteiten 

Over het algemeen blijkt dat het einde van een schooljaar voor veel groepen al erg druk is. Zodoende 

ligt het voor de hand om eventuele activiteiten vooral in de eerste helft van het schooljaar plannen. 

Maar overleg altijd met de leerkracht wanneer / wat wenselijk is. 

 

(cultureel) uitje: 

Iedere groep gaat één keer per jaar op cultureel uitje. De leerkracht heeft vaak al een idee en ideeën 

van klassenouders zijn natuurlijk ook welkom. De leerkracht besluit wat er gedaan wordt. Hij/ zij 

weet immers wat/wanneer het beste past bij het programma van de groep. Het culturele uitje wordt 

betaald vanuit de ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2018/2019 is dit bedrag € 125,-- per groep. 

Binnen de gemeente worden veel culturele uitjes geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd. Het is zeker 

aan te raden hiernaar te informeren. 
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Naast dit culturele uitje, heeft elke klas een natuur-uitje, bijvoorbeeld een herfstwandeling, bezoek 

aan een boerderij, imker, of botanische tuin. Ook dit uitstapje wordt in samenspraak met de 

leerkracht, door de klassenouders georganiseerd. 

Het is mogelijk om als klassenouders zelf nog activiteiten te organiseren, wederom in samenspraak 

met de leerkracht. Hier is echter niet apart een budget voor. De activiteiten afstemmen op de 

thema’s die in school spelen, zoals het bezoek aan een imker bij het thema insecten, een boerderij bij 

het thema voeding is een tip.  

 

Overige activiteiten:  

Naast uitjes zijn er andere activiteiten waarbij klassenouders de leerkracht kunnen ondersteunen. 

Vanzelfsprekend dat ook de onderstaande voorbeelden / tips altijd in samenspraak en overleg met 

de leerkracht zijn: 

• Assistentie in de groep tijdens activiteiten (Sint, Kerst, Pasen etc.) of het werven van andere 

hulpouders voor een activiteit of het rijden naar een klassenuitje horen hierbij. 

• Een kadootje voor de leerkracht(en) bijvoorbeeld bij de ‘juffenverjaardag’ of afscheid 

(stagiaire) etc. Vaak wordt er per groep of met de (kleuter)groepen samen door de 

klassenouders gevraagd of kinderen/ouders iets knutselen voor een zelfgemaakt cadeau.  Er 

kan per kind een kleine( vrijwillige) bijdrage (bijv. 1 euro) gevraagd worden voor een 

gezamenlijk kado, bijv. een knutselwerk van alle kinderen samen. Een ander idee is elk kind 

een bloem voor elke leerkracht te laten meebrengen met een persoonlijk kaartje er aan, en 

deze te bundelen tot een bos voor elke leerkracht. Leerkrachten geven aan dat gekochte / 

grotere cadeaus minder wenselijk zijn. 

• Klassenouders merken dat het organiseren van een koffieochtend / -middag voor alle ouders 

(en eventueel  leerkrachten) helpt bij het onderling kennismaken. Denk aan een tijdstip 

aansluitend aan de inloopochtenden, buiten het groepslokaal. Hierdoor kan de leerkracht 

ook weer vlot met het programma starten.  

• Er zijn klassenouders die een bonte avond of bonte middag organiseren, evt. met de andere 

ouders als publiek. Of omgekeerd: een bonte middag door de ouders, voor de kinderen.  

 

Contact met hulpouders 

Als klassenouder hóef je niet alle hulp zelf te bieden of altijd aanwezig te zijn. Je kan hiervoor ook 

andere ouders benaderen. Het is voor de leerkracht al heel fijn als je ondersteuning kan bieden bij 

het werven van hulpouders, bijvoorbeeld het regelen van vervoer (‘rijouders’) bij een uitje.   

Voor groepsoverstijgende activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Sportdag e.d.) bestaan aparte 

werkgroepen, waaraan ook een ouderraadslid deelneemt. Voor de werkgroepondersteuning zijn 

vaak extra hulpouders nodig. Het is prettig als klassenouders kunnen helpen met het werven van 

hulpouders voor deze werkgroepen. 
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• Maak een e-maillijst van alle ouders en informeer de ouders via e-mail, bijvoorbeeld door het 

doorsturen van mails van de groepsleerkracht.  Ouders die geen e-mail hebben kun je alsnog 

een briefje geven.  

• Ook kan de klassenouder een inschrijflijst bij het klaslokaal hangen. Het is aan te raden per 

mail de ouders naar deze lijst te verwijzen, omdat niet alle ouders met hun kind meelopen 

naar de klas. Bij grote activiteiten kan een oproep gedaan worden in de nieuwsbrief 

(verschijningsdata, zie jaarkalender).  

 

Contact met ouderraad 

Omdat klassenouders veel ouders spreken zijn ze meestal goed op de hoogte van wat er speelt op 

school en in de klassen. Ook zijn de ervaringen en ontdekkingen die de klassenouders opdoen in hún 

klassenouder-jaar waardevol voor eventuele andere klassenouders. De Ouderraad vindt het daarom 

belangrijk om goed in contact te blijven met klassenouders gedurende het schooljaar. Ideeën of 

opmerkingen zijn altijd welkom en kunnen worden ingebracht in de ouderraadvergadering. Na de 

ouderraadvergaderingen worden de notulen op de website van school geplaatst en zullen aan 

klassenouders worden toegestuurd. Je kunt altijd zelf een ouderraadslid benaderen (op het 

schoolplein, via e-mail ouderraad@bsbrakkenstein.nl of het rode postvak in het multilokaal). Indien 

nodig zullen ouderraadsleden actief contact zoeken met de klassenouders.  

 

De Ouderraad heeft een eigen website: www.orbsbrakkenstein.nl waar ook veel informatie voor 

klassenouders te vinden is (tips, ideeën, contactgegevens). Als je iets verneemt over low-budget 

(educatieve/culturele/sociale/sportieve) activiteiten in de omgeving, materialen waar je aan kunt 

komen, of contactpersonen die iets zouden kunnen betekenen, maak deze dan bekend via de 

Ouderraad. Zo zijn ideeën voor activiteiten op het gebied van cultuur en natuur zijn altijd welkom. 

 

OVERIGE TIPS VOOR KLASSENOUDERS  

 

• Een kalender ophangen in de klas met daarop de bijzondere activiteiten 

• Probeer activiteiten ruim van te voren te plannen en bekend te maken. Ouders kunnen dan 

makkelijker tijd vrij maken om mee te doen of te helpen. Dit geldt zowel voor activiteiten 

waarbij ouders worden uitgenodigd (bijvoorbeeld de koffie-ochtend) als activiteiten waarbij 

hulp van ouders wordt gevraagd.  

• Zorg dat niet altijd dezelfde (hulp)ouders betrokken zijn, maar probeer ook actief te werven 

onder ouders die je minder goed kent. Veel ouders vinden het leuk om gevraagd te worden 

en helpen graag mee.  

• Op de website www.mijnalbum.nl kun je foto’s van activiteiten plaatsen. De link kun je 

vervolgens mailen aan de ouders. Vraag aan de leerkracht of er ouders zijn die niet willen dat 

hun kind op gedeelde foto’s staat.  

mailto:ouderraad@bsbrakkenstein.nl
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• Voor het vervoer van kinderen met de auto van school naar andere locaties is het gebruik 

van autozitjes niet verplicht voor ‘niet eigen’ kinderen. Het eigen kind (<1.35m) van de 

rijdende ouder moet wel in het aanwezige zitje worden vervoerd. Als ouders hun kind altijd 

in een autozitje vervoerd willen zien, dus ook bij anderen in de auto, moet de desbetreffende 

ouder op de dag van het schooluitje een stoelverhoger (géén complete autostoel!) meegeven 

met het kind. Graag voorzien van naam kind en klas. Bij elk uitje waarbij gebruik gemaakt 

wordt van vervoer per auto, kan je dit vooraf aan de ouders melden. Voor uitgebreidere info 

over de regels rondom vervoer van kinderen:  http://www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-

in-de-auto/kinderzitje-de-regels  

• Als het gaat om klassenuitjes per fiets zijn er de volgende voorwaarden en afspraken: 

- Altijd moet de eigen leerkracht mee (dus geen invaller). 

- Het voorste en achterste kind van de groep (en bij groepjes dus van elk groepje) moet 

een fietshesje dragen. 

- Het advies is: vanaf groep 6 en afhankelijk van de groepsdynamiek (dat kan dus per 

schooljaar verschillen). 

- De directeur is altijd degene die de eindbeslissing neemt, in overleg met de leerkracht. 

• Als er versnaperingen worden meegenomen, deze graag houden in de lijn van de traktaties 

op school. De voorkeur gaat uit naar een kleine, gezonde traktatie, liever geen snoep. Lolly’s 

en kauwgom zijn niet toegestaan.  

• De hulpouders die mee gaan met een uitje begeleiden het groepje kinderen waarbij de 

leerkracht ze heeft ingedeeld. De veiligheid en de zorg voor de kinderen staat voorop. De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht.  

• Hoewel daar zelden om gevraagd wordt, kunnen ouders een reiskostenvergoeding krijgen als 

ze kinderen in hun auto naar een schooluitje vervoeren.  

 

De ouderraad ziet uit naar een fijne samenwerking dit schooljaar en staat open voor vragen of 

opmerkingen!  

 

 


