
Protocol klassenouders Comeniusschool - september 2022

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van
de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht
assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders
betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij groepslezen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest,
excursies, enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het
organisatorische werk uit handen nemen door het benaderen van ouders om te helpen,
het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen enzovoorts.
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 wordt Social Schools gebruikt als
communicatiemiddel en faciliteert deze tool groepschats, groepsberichten en
agendapunten (inclusief evenementen waar ouders zich voor kunnen opgeven).

Doel protocol klassenouders

Dit protocol is bedoeld als leidraad voor de klassenouders en de leerkrachten. Wij hopen
dat dit protocol de samenwerking en communicatie tussen ouder en leerkracht
bevordert en stimuleert. Jaarlijks wordt deze samenwerking geëvalueerd en wordt het
protocol, indien nodig, aangepast.

Werving klassenouders

In de aanloop naar het schooljaar zorgt iedere leerkracht dat er nieuwe klassenouders
worden gevraagd. Als klassenouders aangeven zich nog een jaar beschikbaar te willen
stellen, kan dat. Wel moet in aanmerking worden genomen dat andere ouders ook de
kans moeten krijgen zich beschikbaar te stellen. Een klassenouder moet vanzelfsprekend
een kind in de groep hebben waarvoor hij/zij klassenouder is.

Er is een voorkeur voor twee ouders per groep, bij een combinatiegroep en bij de
kleutergroepen bij voorkeur uit elke jaarlaag een ouder. Het kan voorkomen dat een
ouder zich voor meerdere groepen aanmeldt, dit is toegestaan, echter niet wenselijk.

Introductie

De klassenouders worden door de leerkracht aan het begin van het schooljaar door de
leerkracht aan de andere ouders geïntroduceerd in de informatie mail van de groep en
op de startbijeenkomsten.
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Communicatie

▪ Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de leerkracht en de klassenouder(s);
▪ Contact tussen klassenouder en ouders: zo vaak als dat nodig is; mondeling/per

mail/ via SocS. De klassenouders zetten vragen van de leerkracht door naar de
ouders van de groep, waar de leerkracht geen onderdeel van is. Dit kan natuurlijk
ook wederzijds in het geval van vragen van ouders.

▪ Tweemaal per jaar organiseert de directie van de Comeniusschool een bijeenkomst
met alle klassenouders. De eerste aan het begin van het schooljaar, de tweede aan
het eind van het schooljaar (waarin het jaar wordt geëvalueerd).

Schoolreis/excursies

De leerkracht overlegt met de klassenouders over extra begeleiding (naast de
leerkrachten) tijdens schoolreis/excursies.

Taken klassenouders op een rij:

▪ Bij organisatorische zaken leerkracht assisteren of deze zaken op verzoek van de
leerkracht uit handen nemen van de leerkracht (Kerst, Sinterklaas, excursie,
schoolreis, sportevenementen binnen en buiten de school);

▪ Andere ouders betrekken/vragen bij activiteiten (rijden, begeleiden, lezen,
knutselen, enz.);

▪ Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep (bijvoorbeeld bij ziekte,
geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen); dit in overleg met de
groepsleerkracht. Hiervoor is een “lief en leedpot” ingesteld. In het protocol “lief en
leed” staat beschreven waaraan dit bedrag kan worden besteed;

▪ Indien nodig ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren;
▪ Meester- en juffendag: meehelpen organiseren (in overleg met leerkracht) en

cadeau(s) verzorgen van de leerlingen gezamenlijk.

Taken leerkracht op een rij:

▪ Klassenouders regelen (in aanloop van het nieuwe schooljaar);
▪ Bij aanvang van het schooljaar de klassenouders introduceren;
▪ Klassenouders assisteren bij het opzetten van de groepschat op SocS. Leerkrachten

maken geen deel uit van groepen op WhatsApp;
▪ Er voor zorgen dat de klassenouders bekend zijn bij de directie en administratie;
▪ Tijdig informatie geven over data, tijden voor excursies, afscheid kinderen,

stagiaires enz.
▪ Bijzondere dagen/evenementen van het jaar doorgeven en mogelijk taken

delegeren aan de klassenouders.
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