
 
 

   
 

Rollen en verantwoordelijkheden van de klassenouder JPS 
 

Inleiding 
In het verleden is de rol van de klassenouder niet altijd voor iedereen duidelijk geweest. Om die rol 
en de verhoudingen tussen leerkracht en klassenouder, maar ook de rol tussen klassenouder en 
de overige ouders goed vorm te geven is dit document opgesteld.  

Het doel van dit document is daarom drieledig;  
1. De samenwerking en communicatie tussen de ouder(s) en leerkrachten bevorderen en 
 stimuleren. 
2. Duidelijkheid verschaffen over het doel, de inhoud en de uitvoering van de taak        
 ‘klassenouder’. 
3. Leidraad voor klassenouders, oudervereniging, leerkrachten en schoolleiding.  

 

Werving 
* De school benadert alle ouders middels een ‘Digiduif’ en/of voorafgaand aan een info-
 avond om zich op te kunnen geven als klassenouder.  
* De ouders die zich kandidaat stellen voor klassenouder hebben een kind in de              
 betreffende groep.  
* Er is 1 klassenouder noodzakelijk per groep. Uiteraard kan dit in overleg met de leer- 
 kracht een ander aantal worden.  
* Wanneer er meer dan het benodigde aantal aanmeldingen zijn, komt er een verkiezing 
 tot stand en/of wordt dit onderling per groep geregeld.  
* De klassenouders worden voorgesteld; 
           a) via een ouder- of info-avond 
           b) via een ‘Digiduif’-bericht 

 

Organisatie 
* Alle klassenouders worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd door de leer
 kracht om kennis te maken. Tevens wordt er dan besproken wat de inhoud van hun taak 
 zal zijn, worden de activiteiten van het schooljaar doorgesproken en worden interne af 
 spraken doorgenomen.  
* Bij het werven van hulpouders bij activiteiten streeft de klassenouder er naar om een  
 zo’n breed mogelijke groep te benaderen waardoor alle ouders een bijdrage (kunnen)      
 leveren.  
* De klassenouder mag, na overleg met de leerkracht, gebruik maken van telefoon en  
 internet van de school voor het realiseren van schoolse activiteiten.  
* Wanneer bij een bepaalde activiteit of actie kosten gemoeid zijn, worden deze kosten na 
 goedkeuring vergoed.  



 
 

   
 

Taken van de klassenouder 
* Bij organisatorische zaken assisteren en/ of meedenken, deze uit handen nemen van de 

leerkracht. Hierbij valt te denken aan; excursies, boodschappen doen voor groepsactiviteit, 
klassenbiep, viering, juffendag etc.  

* Aandacht besteden aan lief en leed in de groep, bijvoorbeeld bij geboorte, ziekte of          
 andere ingrijpende gebeurtenissen. Communicatie loopt via de leerkracht. 
* Indien gewenst andere ouders betrekken bij een activiteit. 

 

Taken van de leerkracht 
* De leerkracht schakelt de klassenouder in wanneer er zich activiteiten aandienen en  
 communiceert met regelmaat hierover met de klassenouder.  
* De leerkracht regelt een attentie aan het einde van het jaar voor de klassenouder. 

 

Afspraken 
* Hulp is op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. 
* De klassenouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.  
* Leerkrachten behouden onder alle omstandigheden de leiding en verantwoordelijkheid 
 over de kinderen en de activiteit. 
* Privacy van de kinderen, leerkrachten en ouders is een groot goed en moet worden        
 gewaarborgd.  
* Indien een klassenouder wordt aangesproken door ouders en/of kinderen met  
          problemen op school, verwijst hij/zij door naar de leerkracht en/of schoolleiding. 

 

Groepsapps  
* Het aangaan van groepsapps gebeurt op eigen initiatief van de klassenouder en zonder 
 toevoeging van de leerkracht. 
* Het is een vrije keus van de ouders om al dan niet deel te nemen hieraan. 
* Uiteraard is het slim om vooraf te bespreken wat wel en niet gedeeld gaat worden hierin. 

  

 


