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Protocol lief en leed klassenouders 

 
Inleiding 
Uit het budget lief-en-leed kunnen uitgaven worden gedaan aangaande het lief en leed in een 

bepaalde groep. Het gaat hier om groep gerelateerde 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 is gebleken dat school breed niet altijd op dezelfde manier wordt omgegaan met 

het besteden van het geld uit het lief-en-leed budget en dat wel wenselijk wordt geacht, dient dit 
protocol. 
 

Inleg en beheer van het budget lief-en-leed 
De bijdrage aan het budget lief-en-leed bedraagt 5 euro per k ind 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. Wij gaan er dan ook vanuit dat ouders 

het belang hiervan inzien en de bijdrage zullen voldoen. Overigens benadrukken we dat ook 
soberheid past in de visie van school. Het gaat bij het laten blijken van medeleven, of dat nu een leuke 
of minder leuke situatie betreft, vooral om de attentiewaarde. Derhalve kan bijvoorbeeld het sturen van 

een kaartje heel goed worden vervangen door een mooie tekening of een knutsel van de kinderen uit 
de groep. Dit geldt voor alle in dit protocol genoemde situaties en zal daarom niet steeds herhaald 
worden. 

 
Alle bonnen kunnen worden ingeleverd bij de administratie. Voor het doen van grote uitgaven kan aan 
de directeur of de adjunct-directeur een pinpas worden gevraagd. De klassenouders houden de 

uitgaven bij op een overzicht en leveren dat aan het eind van het jaar in bij de administratie.  
 
Situaties waarin er een beroep kan worden gedaan op het budget lief-en-leed 

(inclusief richtbedragen) 
 

1. meesters- en juffendag. Jaarlijks wordt er een dag uitgekozen waarop alle juffen en meesters 

gelijktijdig hun verjaardagen vieren. Bij een verjaardag past een cadeau, maar ook daarbij 
moet bedacht worden dat het in eerste instantie gaat om de attentiewaarde en niet om de 
grootte van het cadeau.  Aangezien het bovendien zo is dat er groepen zijn waarin sprake is 

van een duobaan en het budget lief-en-leed niet onuitputtelijk is, zal een scheiding moeten 
worden gemaakt in de besteding aan leerkrachten die in hun eentje voor de groep staan en 
leerkrachten die een groep ‘delen’. Bij een fulltime werkweek wordt circa 30-35 euro besteed 

aan deze ‘verjaardag’. Bij leerkrachten die hun groep delen wordt dit bedrag gedeeld naar rato 
van het aantal dagen dat die leerkrachten voor de klas staan.  Hoewel het goed bedoeld is als 
een groep op deze dag een cadeautje wil geven aan bijvoorbeeld de gym juf, de overblijf juf, 

een directielid of een IB-ster, is het budget lief-en-leed hier uitdrukkelijk niet voor bedoeld. Het 
gaat echt om de leerkracht(en) die voor de klas staat/staan.  
 

2. Ziekte van een k ind. Als een kind ziek is, neemt de juf/meester contact op met de 
klassenouders als hij/zij het nodig vindt dat wat extra aandacht aan het zieke kind wordt 
besteed. Als het kind langer dan een week ziek is: even een kaartje sturen als de juf dat nodig 

acht. Als de afwezigheid langer is dan 2 weken of bij een ziekenhuisopname kan een klein 
cadeautje ter waarde van ongeveer 5 euro worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan een leuk 
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tijdschriftje/boekje of een knuffeltje. Of natuurlijk een tekening/verhaaltje/gedichtje van alle 

kinderen!  
 

3. 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.  
 

4. Zwangerschapsverlof of ander tijdelijk  verlof van de leerkracht. Het gaat hier om een tijdelijk 
vertrek van de leerkracht. Op het moment van vertrek is het, zeker bij zwangerschapsverlof, 
nog niet zeker dat alles naar wens verloopt (hoewel dat uiteraard van ganser harte wordt 

gehoopt). En kraamcadeau/-mand is hier dus naar onze mening (nog) niet op z’n plek. Toch 
begrijpen wij dat de kinderen het leuk vinden om wat aan hun juf mee te geven. Knutsels zijn 
altijd goed en soms wordt voor de juf een dansje gedaan of een liedje gezongen. 

Als optie willen we meegeven dat iets kleins gekocht zou kunnen worden, waar de juf/meester 
wat aan heeft tijdens het (zwangerschaps)verlof. Denk bijvoorbeeld aan iets voor onder de 
douche of een leuk tijdschrift. Richtbedrag ca. 5 euro. 

 
5. Geboorte van een k indje bij een leerkracht van de eigen groep. Kraamcadeautje of kleine 

kraammand ter waarde van ongeveer 15 euro. 

 
6. Verlaten van school door k ind . Klein cadeautje, max 7,50 

 

7. (Definitief) Vertrek  leerkracht. Cadeautje ongeveer 10-15 euro. 
 

8. Overlijden leerkracht en/of k ind. 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.  

 
9. Overlijden/ernstige ziek te in omgeving k ind. 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. 
 

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

groepsniveau. 
 

11.  Incidentele uitgaven in overleg met leerkracht . Denk aan warme chocolademelk voor bij ijspret 

of wellicht een (water)ijsje als het heel heet is. 
 

12.  Het budget van € 5 per leerling is een richtbedrag. Bij onderbesteding wordt het bedrag niet 

opgemaakt maar toegevoegd aan het budget ouderbijdragen algemeen en ingezet om extra 
excursies of de aanschaf van middelen die niet in de bekostiging zijn opgenomen te 
financieren zoals bijvoorbeeld een geluidsinstallatie. Het budget mag worden overschreden, 

mits goed gemotiveerd, als in een groep meer lief en/of leed is dan binnen het budget past.  
 

13.  De verjaardag k ind van een k ind wordt door de leerkracht gevierd. Kinderen krijgen een mooie 

kaart, een feestmuts er wordt voor ze gezongen en ze mogen de klassen rond. (niet alle) 
 
Hoewel we er vanuit gaan dat deze opsomming limitatief is, zullen er in de toekomst wellicht situaties 

zijn die niet genoemd zijn in dit protocol. Ook in die gevallen zal steeds moeten worden bekeken of het 
een groep gerelateerde situatie betreft of niet. 


