
Protocol Klassenouders (juni 2017) 
Dit protocol is bedoeld als leidraad voor de klassenouders en de 

leerkrachten. Deze leidraad is gemaakt aan de hand van evaluaties in de 

afgelopen schooljaren met de klassenouders. Wij hopen dat dit protocol 

de samenwerking en communicatie tussen ouder en leerkracht verder kan 

bevorderen en stimuleren. 

 

Werven Klassenouders 
Aan het begin van het schooljaar vragen de leerkrachten aan de ouders 

van haar of zijn klas of er iemand interesse heeft in het klassenouderschap. Ook wordt er een oproep op 

Social Schools geplaatst. De leerkracht kiest uit de binnen gekomen namen diegenen waar zij/hij een 

voorkeur voor heeft om mee samen te werken. Er is een duidelijke voorkeur voor twee ouders per klas. In 

groep 1/2 zijn ouders twee jaar klassenouder. Het eerste jaar las “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 door de groepsleerkracht bekend gemaakt aan de andere ouders in Social Schools.  
 

Communicatie 
De leerkrachten en klassenouders hebben regelmatig contact met elkaar om de hulp bij klassenactiviteiten 

met elkaar af te stemmen. De gegevens van de klassenouders zijn ook bij de ouderraad bekend zodat de hulp 

in kan worden geschakeld bij schoolactiviteiten. De ouders van de klas kiezen zelf het fijnste 

communicatiekanaal om ouders te benaderen.  

 

Taken klassenouder 
Als klassenouder help je de leerkracht van de klas waarin jouw kind zit bij een aantal activiteiten. Ook bij 

activiteiten die breder worden ingezet dan alleen in de klas van jouw kind, heb je als klassenouder een rol.  

- Begeleiding regelen: Gedurende het jaar organiseert de leerkracht/school voor de klas verschillende 

extra activiteiten (bezoek kinderboerderij, museum, bibliotheek, sinterklaas, kerst, voorjaarsontbijt, 

meester/juffendag). Vaak, zeker bij de jonge kinderen, is hierbij hulp van ouders nodig. Als 

klassenouder help je de leerkracht bij het vinden van voldoende begeleiders en/of je helpt zelf. Het is 

ontzettend leuk om een (deel van een) schooldag van zo dichtbij mee te maken. 

- Biebboeken: De klassenouder regelt de bibliotheekboeken. De klassenouders ondersteunen de 

leerkrachten met het halen en brengen van de biebboeken. Per klas is er een bibliotheekpas aanwezig. 

Je mag om de 4 weken wisselen van collectie, maar je kan ook na 4 weken verlengen. Denk er aan 

dat je dit op tijd doet (of laat doen). Belangrijk om in de gaten te houden; elke dag te laat = boete per 

boek! Alles in samenspraak met de groepsleerkracht.  

- Meester/juffendag/verjaardag. Eenmaal per jaar is er meester/juffendag/verjaardag op school. Op 

deze dag worden de verjaardagen van de leerkrachten gevierd. Het idee is dat de klassenouder zorg 

draagt voor een gezamenlijk cadeau namens de kinderen en daartoe geld inzamelt bij de andere 

ouders. Let op dat ouders er vrij in zijn om wel of niet bij te dragen aan een cadeau. Daarnaast is het 

veelal gebruikelijk dat de kinderen een persoonlijke, creatieve bijdrage leveren, om dit naast het 

gezamenlijk cadeau aan te bieden. De klassenouder coördineert ook de inzameling van deze 

bijdragen. 

- Klassenborrel/picknick o.i.d.: In veel groepen wordt ook door klassenouders een borrel/picknick 

o.i.d. aan het begin of aan het eind van een schooljaar georganiseerd.   

- Aandacht besteden aan het wel en wee in de groep: (bijv. bij ziekte, geboorte of andere 

ingrijpende gebeurtenissen); dit in overleg met de groepsleerkracht 

- Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij de school  

- Bij eventuele klachten van ouders over zaken die direct met school te maken hebben er voor waken 

daarin betrokken te raken; aan de betreffende ouders duidelijk maken dat klachten opgenomen 

moeten worden met in eerste instantie de groepsleerkracht en in tweede instantie met de directie.  

 

Wij wensen u allen een prettige en vruchtbare samenwerking toe in dit schooljaar. 



 


