
KLASSENOUDERS 
 
Zoals jullie weten is de Remigius een actieve school waar elk schooljaar vele activiteiten 
worden gehouden zoals excursies en schoolreisje en vieringen zoals sinterklaas, kerst, 
carnaval etc. 
 
Deze activiteiten worden georganiseerd door de leerkrachten in samenwerking met de  
ouderraad (OR). Echter is daarbij de hulp van ouders onmisbaar! 
De afgelopen jaren is gebleken dat het steeds lastiger is om hulpouders te krijgen.  
Dat is erg jammer want dat zal betekenen dat in de toekomst de activiteiten en uitstapjes 
minder groot of helemaal niet kunnen worden voortgezet. 
 
Om toch een actieve school te kunnen blijven willen wij vanaf volgend schooljaar 2017-2018 
starten met klassenouders. Dat betekent dat we het liefst 2 ouders nodig hebben per klas. In 
onderstaand protocol staat te lezen wat klassenouder precies inhoud.  
 
In week 5 van het nieuwe schooljaar willen we de klassenouders rond hebben. 
Want dan kunnen wij samen aan de slag om er weer een leuk en actief jaar van te maken! 
Heb je vragen of wil je meer info? Mail dan naar dagelijksbestuur@ouderraadremigius.nl of 
spreek ons aan. 
 
We hopen op jullie enthousiasme en medewerking. 
 
Namens de OR 
 
Protocol Klassenouders 
 
WAT IS EEN KLASSENOUDER 
Een klassenouder is een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de ouders en tussen de 
OR (ouderraad) en de ouders van de kinderen in een klas. Het gaat om organisatorische 
zaken (geen onderwijs inhoudelijke zaken) waarbij een klassenouder de leerkracht en de OR 
ondersteunt. De klassenouder is op de hoogte van de activiteiten binnen school en benadert 
ouders als er ondersteuning nodig is of helpt waar mogelijk zelf mee met de activiteiten. 
 
WERVING KLASSENOUDER 
Aan het begin van het schooljaar vragen de leerkrachten onder meer op de algemene 
info/ouderavond aan de ouders van haar of zijn klas of er iemand interesse heeft in het 
klassenouderschap. Ook kan er een oproep in het kikkernieuws worden geplaatst. 
Bij meer dan 2 aanmelding zal de leerkracht d.m.v. loting bepalen welke ouders dat jaar 
klassenouders zullen zijn. 
Er is een duidelijke voorkeur voor twee ouders per klas. In overleg met de leerkracht kan er 
ook gekozen worden voor 1 klassenouder met eventueel een reserve klassenouder. 
Praktisch is dat ouders in de groepen 1-2 twee jaar klassenouder zijn (het eerste jaar als 
“nieuwe” ouder van een kind uit groep 1, het tweede jaar als “ervaren” ouder van een kind uit 
groep 2).  
In de hogere groepen wordt gestreefd naar wisselende klassenouders.   
 
INTRODUCTIE  
Klassenouders worden bekend gemaakt aan de andere ouders, door middel van een brief, 
eventueel foto bij de klas, en via het kikkernieuws.    
 
COMMUNICATIE  

 Met de leerkracht: Voorstel is om na elke vakantie overleg met elkaar te plegen, maar 
het initiatief om te overleggen ligt bij de leerkracht en de klassenouder. 

 Met de ouders van de groep: Zo vaak als nodig is (mondeling of schriftelijk, liefst per 
e-mail). 
(Begin schooljaar overleggen binnen de klas of de klassenouders de 
telefoonnummers en mailadressen van alle ouders mag hebben).  

 Met de OR-contactpersoon. (per OR lid 2 klassen als aanspreekpunt, aan de 
klassenouders laten weten wie dat zijn). 
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TAKEN  KLASSENOUDER  
 Klassenouder is aanspreekpunt voor de leerkracht, andere ouders en de OR 

(commissies). 
 Klassenouder zorgt voor hulpouders bij activiteiten (deze activiteiten worden o.a. door 

de leerkrachten en OR (commissies) geregisseerd en zij geven aan hoeveel hulp er 
waarbij en wanneer nodig is) zoals: 

- Sinterklaas (bv: versieren/cadeautjes inpakken) 
- Kerst (bv: versieren/ opruimen/ kerstviering) 
- Carnaval (bv: versieren, opruimen) 
- Hulp sportdag 
- Rijden excursies  
- Mag mee met schoolreisje 

 Klassenouder helpt zo nodig zelf, of regelt andere ouders bij andere activiteiten als 
de leerkracht hier om vraagt. (bv verjaardag leerkracht, themaweek etc) 

 Doorgeven aan leerkracht / OR welke ouders waarbij helpen. 
 
TAKEN LEERKRACHT (LK) / OR 

 (LK) aanvang schooljaar tijdens de informatieavond: informatie geven over 
klassenouderschap en vragen naar kandidaten of deze persoonlijk benaderen indien 
op de eerste brief onvoldoende is gereageerd  

 (LK) zorgen dat klassenouders bekend zijn in 4e schoolweek; publicatie van de 
klassenouders geschiedt in de 5e schoolweek door de schoolcontactpersoon in het 
kikkernieuws . 

 (LK /OR) tijdig informatie geven over data voor: excursies, activiteiten, afscheid 
kinderen etc.  

 (LK/ OR) communiceren met en delegeren naar klassenouders. 
 (LK) doorgeven van de namen van nieuwe leerlingen aan de klassenouders. 

 
 
 
 
 
 


