Klassenouderreglement O.B.S. De Burght, Amsterdam
Inleiding

versie: 13 juni 2011

De school kent de functie van Klassenouder. Deze heeft een aantal taken, die in dit reglement
worden omschreven. Het doel van de functie is om de uitvoering te ondersteunen van door of
namens de groepsleerkrachten en/of de school georganiseerde activiteiten en gebeurtenissen.

Wat doet een klassenouder?
1. Contact met de leerkracht
De klassenouder verricht hand- en spandiensten voor de leerkracht. Daarom is het belangrijk
dat de klassenouder regelmatig aanspreekbaar is voor de leerkracht en zo op de hoogte is van
activiteiten en organisatorische zaken.
Op verzoek van en in overleg met de groepsleerkracht biedt de klassenouder hulp bij de organisatie en/of uitvoering van activiteiten voor de groep (bijvoorbeeld festiviteiten, uitstapjes,
schoolreizen, sportdag, klassenavonden, bibliotheekbezoek etc.). De klassenouder zorgt tevens voor de inzet van hulpouders als dat nodig is. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering ligt bij de leerkracht.
De klassenouder helpt toezien op het welzijn en de sociale veiligheid in de groep en is alert
op signalen van ongewenst gedrag. De klassenouder heeft hier slechts een signalerende rol en
zal het probleem slechts kenbaar kunnen maken bij de leerkracht. De beoordeling en het oplossen van de gesignaleerde problemen dient te geschieden door de leerkracht.
2. Contact met ouders
De klassenouder kent de ouders van de groep en brengt ouders met elkaar in contact als daar
behoefte aan is.
De klassenouder verwelkomt nieuwe ouders, stelt hen en hun kind voor aan de andere ouders
van de groep en maakt hen wegwijs in de school. Hij/zij is vrij in de aanpak hiervan.
De klassenouder is vraagbaak voor de ouders en kent letterlijk en figuurlijk de weg in school.
Hij kan ouders met hun vragen naar de betreffende personen binnen de school verwijzen,
eventueel met hulp van de Oudervereniging.
3. Contact met de Oudervereniging (OV)
De OV ondersteunt de klassenouders met informatie en adviezen.
De klassenouder is een belangrijk aanspreekpunt voor de OV: signalen en suggesties uit de
groep geeft hij/zij door aan de OV. Als het beleids- en onderwijszaken betreft, geeft de OV
die door aan de Directie/Managementteam (MT), Interne Begeleiders (IB), Bouwcoördinatoren of de Medezeggenschapsraad (MR) van de school.
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De klassenouder weet zoveel mogelijk voor welke zaken en wanneer welke ouders in de
groep in te zetten zijn en helpt de OV zoeken naar ouders die kunnen participeren in activiteiten t.b.v. de gehele school.
De klassenouder is de OV behulpzaam bij haar contacten met de ouders en stimuleert (nieuwe) ouders om lid te worden van de OV.
4. Contact met overblijf
De klassenouder kent de overblijfkrachten van de groep en de overblijfcoördinator van de
school. Hij/zij kan op verzoek een coördinerende rol vervullen in de normale contacten
tussen de ouders en de medewerkers van de overblijf.
Bij eventuele problemen aangaande één of meer kinderen, verwijst de klassenouder de betreffende ouder(s) naar de overblijfkracht en/of de overblijfcoördinator en vice versa. De OV en
de MR kunnen hierbij adviseren.
5. Beheer van ‘Lief & Leed pot’
De klassenouder beheert deze pot en zorgt ervoor dat iedere ouder jaarlijks een bijdrage stort
(richtlijn voor schooljaar 2011-2012: ! 5,- voor groepen 1 t/m 7 en ! 10,- voor groepen 8).
Dit geld is bestemd voor kleine uitgaven die de gezamenlijke ouders hebben ten behoeve van
‘lief en leed’, zoals klassenbijeenkomsten, eventuele extraatjes voor klassenactiviteiten, cadeautjes en dergelijke.
Aan het eind van het jaar legt de klassenouder verantwoording af aan de ouders. De overdracht van de ‘Lief & Leed pot’ aan de nieuwe klassenouder vindt plaats direct na diens verkiezing.
De klassenouder geeft desgewenst tussentijds een verantwoording aan de ouders.

Hoe word je klassenouder?
1. De leerkracht roept aan het begin van het schooljaar de ouders op zich kandidaat te stellen

voor klassenouder. Elke ouder uit de groep kan zich kandidaat stellen bij de leerkracht.
Deze stelt de ouders vóór de jaarlijkse klassenavond (in eerste maand van het schooljaar)
op de hoogte van de mogelijke kandidaten via het prikbord bij de klas of anderszins.
2. Op de klassenavond kiezen de verzamelde ouders een klassenouder voor een periode van

1 jaar. Bij het staken der stemmen beslist de leerkracht.
3. Indien gewenst kunnen ook meerdere ouders samen het klassenouderschap vervullen. In

overleg met de leerkracht maken de klassenouders een duidelijke taakverdeling.
4. De nieuwe klassenouders worden kort daarna (bij voorkeur voor de herfstvakantie) uitge-

nodigd door het bestuur van de OV, dat de klassenouders wegwijs maakt in hun nieuwe
functie.
Wij wensen alle klassenouders vooral heel veel plezier!
Oudervereniging en Directie/MT van de Burght
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