
Protocol lief en leed Comeniusschool september 2022

Inleiding
Uit het budget lief-en-leed kunnen uitgaven worden gedaan aangaande het lief en leed in
een bepaalde groep. Het gaat hier om groepsgerelateerde zaken. Dat wil zeggen dat het
in eerste instantie gaat om dingen die de juf en/of de leerlingen direct raken. Een
voorbeeld is een cadeau voor meester- en juffendag. Omdat het wenselijk is dat het
besteden van dit geld binnen de school uniform gebeurt, dient dit protocol.

Inleg en beheer van het budget lief-en-leed
De bijdrage aan het budget lief-en-leed bedraagt 5 euro per kind per schooljaar. Deze
bijdrage zal in het begin van ieder schooljaar door de school worden geïnd als onderdeel
van de ouderbijdrage. Voor ouders van kinderen die later in het schooljaar instromen
worden de bedragen aangepast. Overigens: de bijdrage is een vrijwillige bijdrage. Ouders
kunnen niet verplicht worden hieraan mee te betalen. Het delen in lief en leed past
echter wel in de visie van school. Het gaat bij het laten blijken van medeleven, of dat nu
een leuke of minder leuke situatie betreft, echter wel vooral om de attentiewaarde.

Alle bonnen kunnen digitaal worden gedeclareerd bij de adjunc-directeur.

Situaties waarin er een beroep kan worden gedaan op het budget lief-en-leed
(inclusief richtbedragen)

1. Meester- en juffendag. Jaarlijks wordt er een dag uitgekozen waarop alle juffen en
meesters gelijktijdig hun verjaardagen vieren.  Per leerkracht mag er rond de 30
euro worden besteed, waarin werktijdfactor niet uitmaakt. De leerkrachten
zonder groep worden over de klassenouders verdeeld opdat zij niet vergeten
worden. In geval van een leerkracht die in 2 groepen lesgeeft maken de
klassenouders onderling een afspraak over de verdeling van het budget.

2. Ziekte van een kind. Als een kind ziek is, neemt de leerkracht contact op met de
klassenouders als het nodig is dat wat extra aandacht aan het zieke kind wordt
besteed. Als de afwezigheid langer is dan 2 weken of bij een ziekenhuisopname
kan een klein cadeautje ter waarde van ongeveer 5 euro worden gegeven.

3. (Langdurige) ziekte (eigen) leerkracht. Een kaart en een attentie ter waarde van
maximaal 10 euro wordt enorm op prijs gesteld.

4. Geboorte van een broertje/zusje. Een kaartje of knutsel sturen. In deze situatie
wordt bewust niet gekozen voor een cadeau, aangezien het niet iets is wat het
kind persoonlijk raakt, maar meer het gezin. De school verzorgt een rompertje
met logo.
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5. Zwangerschapsverlof of ander tijdelijk verlof van de leerkracht. Het gaat hier om
een tijdelijk vertrek van de leerkracht. Richtbedrag vanuit de lief-en-leedpot voor
een toepasselijke attentie is 10 euro, evt. aangevuld met door kinderen gemaakte
knutsels o.i.d.

6. Geboorte van een kindje bij een leerkracht van de eigen groep. Kraamcadeautje ter
waarde van ongeveer 15 euro.

7. Verlaten van school door kind . Klein cadeautje, max 7,50 euro.

8. (Definitief) vertrek leerkracht. Cadeautje ongeveer 15,00 euro.

9. Overlijden leerkracht en/of kind. In zo’n intens verdrietige situatie wordt in
overleg met de directie bekeken wat passend is, de directie overlegt dit altijd met
de familie. Het eventueel plaatsen van een overlijdensadvertentie wordt door de
school en/of de medezeggenschapsraad gedaan.

10. Overlijden/ernstige ziekte in omgeving kind. Ook hier zal eerst overleg
plaatsvinden met de directie en de leerkracht van het betreffende kind. In ieder
geval is een passende kaart als blijk van medeleven op z’n plek.

11. Jubileum leerkracht. Dit is iets waar de school aandacht aan besteedt en niet iets
voor op groepsniveau.

12. Incidentele uitgaven in overleg met leerkracht. Denk aan warme chocolademelk
voor bij ijspret of wellicht een waterijsje als het heel heet is.

13. De verjaardag kind van een kind wordt door de leerkracht gevierd.

Het budget van € 5 per leerling is een richtbedrag. Bij onderbesteding wordt het bedrag
niet opgemaakt maar toegevoegd aan het budget ouderbijdragen algemeen. Het budget
mag worden overschreden, mits goed gemotiveerd, als in een groep meer lief en/of leed
is dan binnen het budget past.

Wij realiseren ons dat bovenstaande opsomming wellicht niet alles dekkend is; als zich
in de toekomst situaties voordoen die niet genoemd zijn in dit protocol, zullen deze
gevallen apart  worden bekeken.

2
Protocol lief en leed klassenouders september 2022


