Taken klassenraad Vrije School Zeeland
De Vrije School Zeeland organiseert elk schooljaar veel activiteiten, jaarfeesten en uitstapjes voor de
kinderen. Ondersteuning en inzet van ouders/verzorgers is onmisbaar om dit alles goed te laten verlopen.
Om deze inzet van ouders te coördineren zijn in elke klas circa 3 klassenouders nodig. De
klassenleerkracht benadert hiervoor een aantal ouders met de vraag of zij in principe voor twee jaar
klassenouder willen zijn. Aan het begin van het schooljaar wordt in overleg met de leerkracht een
onderlinge taakverdeling gemaakt.
Klassenouders zijn ouders die de klassenleerkracht ondersteunen bij het organiseren van allerlei
activiteiten in en buiten de klas. De activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht.
Op de eerste ouderavond van het schooljaar maakt de leerkracht bekend wie de klassenouders zijn, de
taakverdeling en de bereikbaarheid. De klassenouder is goed bereikbaar (per telefoon of email) voor de
leerkracht en voor andere ouders.
Tevens spelen klassenouders een rol bij de communicatie binnen de school. Zij horen soms andere
zaken die onder de ouders leven dan de klassenleerkracht. De school vraagt de klassenouders om
ouders eventueel te wijzen op de afgesproken communicatielijnen binnen de school. Als ouders
pedagogisch/didactische/communicatieve vragen hebben dan is het eerste aanspreekpunt in principe de
klassenleerkracht.
Taken van klassenouders
•

De klassenouders overleggen ongeveer drie keer per jaar met de klassenleerkracht. In dat
overleg kan het onder meer gaan over de planning en de voorbereiding van de jaarfeesten, de
verjaardag van de leerkracht, het schoolreisje of de kampweek, de organisatie van het luizen
kammen, de voorbereiding van een bepaald project in de klas of de organisatie van excursies..
De klassenouders maken een overzicht van alle activiteiten voor een heel jaar. Het verdelen van
de taken onder de ouders gebeurt meestal op de eerste ouderavond van het schooljaar.

•

De klassenouders beheren de klassenpot, een budget dat elk jaar gevraagd wordt (rond 5 euro)
voor lief- en leed, kleine cadeautjes etc.

•

De klassenouders maken aan het begin van het schooljaar een bellijst met telefoonnummers van
ouders inclusief 06-nummers en email adressen. De klassenleerkracht zorgt voor verspreiding
van deze lijst zowel naar de andere ouders als binnen de school.

•

De klassenouders activeren ouders bij taken binnen het lokaal, zoals het verzorgen van de
seizoentafel, repareren van speelgoed en materialen, maken van opbergkast etc.

•

De klassenouders introduceren op initiatief van de leerkracht nieuwe ouders/verzorgers in de
school. Zij nodigen hen uit voor een gesprek waarin zij informatie krijgen over zaken met
betrekking tot de rol en inzet van ouders in de klas van hun kind. Dat kunnen zaken zijn als: waar
ouders naar toe kunnen met hun vragen of zorgen; inzet tijdens jaarfeesten en andere
activiteiten; afspraken over schoonmaken; inzet van ouders bij klassenoverstijgende zaken.

•

1 van de klassenouders is aanwezig tijdens klassenouderoverleg met schoolleiding, 1 keer per
jaar.

