
Klassenouder op De Vink 

Op De Vink heeft iedere groep de beschikking over minstens 2 en maximaal 3 

klassenouders. De taken van deze ouders worden hieronder omschreven. Gezien het 

feit dat steeds meer ouders beiden werken is het wenselijk om de taken onder 

meerdere ouders te verdelen. Indien meerdere ouders per groep de taken verdelen 

is het van belang om één aanspreekpunt aan te stellen voor de leerkracht. Deze 

ouder coördineert de taken in overleg met de leerkracht. Er is een één klassenouder 

die een schrijflink krijgt voor Social Schools.  

Wanneer u als klassenouder ouder hulp nodig heeft bij een schoolse activiteit, kunt 

u de ouders benaderen via Social Schools. Als u voor andere doeleinden ouders wilt 

benaderen, verzoeken wij u dit via andere communicatiemiddelen te doen zoals een 

app- of mailgroep. 

Taakomschrijving klassenouder  

 Aan het eind van een schooljaar ontvangen alle ouders een mail met de vraag 

of ze volgend jaar klassenouder van hun kind willen worden. De Intern 

Begeleider bekijkt samen met de leerkrachten de aanmeldingen en maakt een 

indeling voor het nieuwe schooljaar. De indeling wordt bekend gemaakt in de 

laatste nieuwsbrief van het schooljaar. 

 In het nieuwe schooljaar maakt de groepsleerkracht een afspraak met de 

klassenouders om het jaar door te spreken en de verwachtingen naar elkaar 

uit te spreken.  

 Klassenouders helpen de leerkracht van hun groep bij het organiseren van 

activiteiten, verjaardagen en excursies in overleg met de leerkracht (de 

leerkracht heeft de regie).  

 Klassenouders ondersteunen de Ouderraad bij het organiseren van feesten, 

evenementen en het schoolreisje. Klassenouders zijn het eerste 

aanspreekpunt voor de leden van de Ouderraad. Wanneer meer hulp nodig is, 

vraagt de klassenouder, na overleg met de Ouderraad en/of de leerkracht 

andere ouders.  

 De klassenouders maken aan het begin van het schooljaar aan de 

groepsouders bekend wie zij zijn en wat zij doen (dit kan via een briefje/ mail 

of tijdens de informatieavond.  



 De klassenouders worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de 

Ouderraad via de notulen, die per e-mail verstuurd worden.  

 De klassenouders houden een overzicht bij van ouders die gedurende het 

schooljaar geholpen hebben en geven dit door aan de leerkracht zodat hij/zij 

deze ouders kan uitnodigen voor het “dankjewel” moment aan het einde van 

het schooljaar.  

 Bij vragen of onduidelijkheden met betrekking tot het organiseren van 

activiteiten buiten de klas kunnen de klassenouders zich richten tot de leden 

van de Ouderraad.  

 Minstens 1x per jaar aan het begin van het schooljaar (evt. vaker indien 

gewenst) worden alle klassenouders uitgenodigd voor een bijeenkomst met 

de Ouderraad.  

 Klassenouders ontvangen een overzicht met de indeling van de verschillende 

feestcommissies. 
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