
Klassenouders 

 
Sinds de start van onze school kennen we op Het Baken het fenomeen van een 
klassenouder. Echter de functie van een klassenouder is slechts beperkt bekend. 
Voordat u zich zou willen aanmelden als klassenouder snap ik dat u nadere informatie wilt 
om zelf te bepalen of u het leuk vindt om klassenouder te worden/ te zijn.  
Hieronder volgt een samenvatting/ omschrijving van de taken van een klassenouder: 
 
Wat is een klassenouder?  
Een klassenouder vormt een belangrijke schakel tussen de school, de leerkrachten en de 
ouders. Zo speelt de klassenouder bij veel schoolse activiteiten een coördinerende rol, maar 
de ouders kunnen bij de klassenouder(s) ook terecht met hun vragen en opmerkingen. 
Indien de klassenouder zelf geen antwoord kan geven, zal hij of zij de ouder in verbinding 
brengen met de juiste persoon. Iedere klas heeft één of soms meerdere klassenouders. Het 
zal in veel gevallen een ouder zijn, die gemakkelijk contacten kan leggen, aandacht durft te 
vragen, gemakkelijk aanspreekbaar is en anderen kan stimuleren en enthousiasmeren. 
 
Wat doet een klassenouder? 
De klassenouders zorgen er samen met de leerkrachten voor dat alle activiteiten waarbij 
ouderhulp nodig is, op rolletjes verlopen. Dit betekent niet dat de klassenouders dit zelf 
doen, maar zij vormen het eerste aanspreekpunt voor de groepsleerkracht. De 
klassenouders zullen in veel gevallen andere ouders inschakelen bij de uitvoering van 
activiteiten. 
 
Van klassenouders wordt verwacht dat zij: 
 
o Fungeren als aanspreekpunt voor ouders, echter niet met betrekking tot beleids- en 

onderwijszaken met vragen.  
o Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten m.b.t. activiteiten waarbij 

ouderhulp gewenst is. 
o De leerkracht ondersteunen en assisteren bij organisatorische zaken en activiteiten.  
o Andere ouders activeren en deze betrekken bij de activiteiten. (hulp regelen via 

whiteboard of mail). 
o Oog en oor hebben voor en aandacht besteden aan het wel en wee van de groep (bijv. 

bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen); dit in overleg met de 
groepsleerkracht en de ouders.  

o Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij het dagelijkse schoolgebeuren. 
o Helpen bij diverse activiteiten variërend van knutselen, hoekenuur etc. Maar denk ook 

aan bijvoorbeeld schoonmaken van…..  
o Coördineren en/of helpen bij luizenpluizen, iedere dinsdag na een vakantie. Ouders op 

de hoogte brengen en hulp vragen. 
o In overleg met de leerkracht de verjaardag juf/meester helpen organiseren. 
o Excursies en culturele activiteiten. De klassenouders hebben voorrang bij deze 

activiteiten. 
o Tenminste 1X in het schooljaar helpen met schoonmaken van lokaal en speelgoed 

organiseren. 



 
Specifieke kleuteractiviteiten voor klassenouders groep ½. 
Helpen bij: 

o Per thema punten slijpen. 
o Bijvullen van verf en lijmpotten. 
o Na elk thema de tekeningen bundelen. 
o Indien nodig helpen bij inrichten hoeken. Ouders actief betrekken bij het verzamelen 

van thema materiaal. 
 
Feestelijke activiteiten:  
o Sinterklaas: bijv. versieren school, inpakken cadeautjes 
o Kerst:   bijv. versieren school, inpakken cadeautjes 
o Carnaval:  bijv. versieren school 
o Excursie:   bijv. mee gaan als begeleiding 
Indien de klassenouder zelf niet in de gelegenheid is om te helpen kan hij/zij anderen 
vragen. 
 
In de ouderraad (zie hieronder) worden de commissies gevormd, die o.a. een groot deel van 
bovenstaande feestelijke activiteiten regelen. Als OR lid kan je een commissie naar keuze 
kiezen en hierin deelnemen. Als je geen OR lid bent maar wel klassenouder, zal je door de 
desbetreffende commissie aangestuurd worden (de OR maakt een verdeling van welke 
ouders er helpen bij welke werkgroep binnen de school). 
 
Ouderraad: 
Ouderraad: Deze raad bestaat uit ouders die zich inzetten voor de school (meer info zie 
www.bshetbaken.nl).  
 
De ouderraad is verantwoordelijk voor de financiële ouderbijdrages. 
De ouderbijdrages worden gebruikt voor de verschillende activiteiten binnen de school, 
zoals Sint, Kerst, Pasen, Carnaval, projectweken enz. Voor die activiteiten worden 
commissies gevormd, waar ouders en leerkrachten zitting in hebben. In de vergaderingen 
van de OR wordt de voortgang van de activiteiten besproken, het budget besproken en 
verantwoord. 
 
Als je als klassenouder deelneemt aan een commissie, ben je automatisch ook OR lid. 
In de OR zitten (vertegenwoordigers van de) leden van de Commissies. 
De OR verwacht van elke klas 1 actief OR lid tot max. 2 leden per klas. Je kunt dus als 
klassenouder deelnemen aan een Commissie (en dan ben je dus OR-lid) maar een 
willekeurige andere ouder uit een klas kan dat ook zijn. 
Per jaar zijn er circa 7 vergaderingen (in de avonduren). 
U bent hierbij tot niets verplicht, een vergadering missen is geen probleem. 
 

http://www.bshetbaken.nl/

