Inschrijfformulier hulpouder

Naam……………………………………………..

Groep(en)……………………………….

Email……………………………………………..

Telefoon…………………………………

Ik wil meehelpen bij / deelnemen aan:
O

IPC activiteiten en projecten

O

excursies (o.a. musea, theater, bedrijven bezoek)

O

ouders voor vervoer:
O

begeleider met auto (bij buitenschoolse activiteiten)

O

begeleider met fiets (bij buitenschoolse activiteiten)

O

meelopende begeleider (bij buitenschoolse activiteiten)

O

spelletjes ochtenden

O

decoratie commissie (versieren van de school)

O

sportevenementen en Koningsspelen

O

handvaardigheid activiteiten

O

klassenouders (2 ouders per groep)1

O

luizen opsporingsteam (periodieke controle, eerste maandagochtend na de vakanties)

O

schoonmaak ouder (aan einde van schooljaar opruimen en reinigen van speelgoed e.d.)

O

meehelpen bij feesten (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Halloween, Pasen e.d.)

O

voortgezet onderwijs schoolbezoek

O

songfestival en/of musical

O

schoolkampen en/of schoolreisjes

O

verkeerslessen

O

leesouder

O

werken met computers / ipads

O

schoolplein werkzaamheden (o.a. verkeersplein schilderen)

O

beroepen voorlichting
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Deze klassenouder vervult een brugfunctie tussen de leerkracht en de ouders van de betreffende
groep, met als doel het ontlasten van de leerkracht bij regelactiviteiten -zie bijlage
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Taakomschrijving klassenouder:
Het is ons doel om elk jaar in elke groep één of twee klassenouder(s) te hebben.
De klassenouder vervult een brugfunctie tussen de leerkracht en de ouders van
de betreffende groep, met als doel het ontlasten van de leerkracht bij
regelactiviteiten. Er zijn een aantal basis regeltaken en per groep kan de
invulling verschillen. Dat bepaalt de individuele leerkracht met zijn/haar
klassenouder. Wat kunt u verwachten:
o

Begeleiding ouders bij uitstapjes vragen (graag aan het begin van het
schooljaar zoveel mogelijk inplannen aan de hand van de schoolkalender)

o

Assisteren bij het aanleggen van een database met o.a. informatie over
inzetbaarheid van ouders voor dat jaar -op welke dagen kan er een beroep
gedaan worden op, op welke dagen werken ouders, waar kunnen ze een
bijdrage aan leveren en is er bij de ouders een specialiteit aanwezig, die
ingezet kan worden voor school

o

Hulp bij het verjaardagsfeest van de groepsleerkracht

Een aantal randvoorwaarden:
o

Aan het begin van het schooljaar en tussentijds goede afstemming tussen
klassenouder en leerkracht over verwachtingen en invulling van de taak.

o

Naam en rol klassenouder wordt gecommuniceerd naar ouders (door
leerkracht en directie). Bij voorkeur is de klassenouder aanwezig op de
jaarlijkse informatieavond.

o

De leerkracht geeft aan de klassenouder door als er nieuwe ouders in de
groep gekomen zijn.

o

De klassenouder krijgt van school de adressenlijst van de groep, inclusief
e-mail adres. Zodat de communicatie van de klassenouder naar de andere
ouders via de mail kan.

o

Ouders moeten toestemming hebben gegeven aan school om deze
informatie aan de klassenouders te geven.

o

Bij het vervullen van deze brugfunctie is het niet noodzakelijk dat de
klassenouder bij elke activiteit zelf aanwezig is.
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