Klassenraad Vrije School Zeeland
De ouders uit de klassenraad vervullen een belangrijke taak voor de klas, aangezien zij de
leerkracht ondersteunen bij algemene en praktische zaken in en rond de klas. Denk daarbij
aan het regelen van ouderhulp bij jaarfeesten, uitstapjes, schoonmaak en/of kleine klusjes in
de klas. Elke klas heeft ca. 3 klassenouders die aan het begin van elk schooljaar (opnieuw)
door de leerkracht gevraagd worden.
Klassenouders overleggen regelmatig met de leerkracht. In dat overleg kan het onder meer
gaan over de planning en de voorbereiding van de jaarfeesten, de verjaardag van de
leerkracht, een schoolreisje of het schoolkamp, de organisatie van het luizenkammen, de
voorbereiding van een bepaald project in de klas, de schoonmaak in de klas of de organisatie
van excursies.
De klassenouders zijn geen buffer tussen ouders en leerkrachten. Wanneer er vragen en/of
problemen zijn op pedagogisch/didactisch/communicatief gebied, dienen ouders contact op
te nemen met de leerkracht.
De klassenouders in de kleuterklassen beheren een lief en leed pot, alle ouders wordt
gevraagd om daar € 2,50 aan bij te dragen. In de hogere klassen bestaat geen standaard lief
en leed pot, maar kan bij bijzondere gelegenheden incidenteel een bijdrage gevraagd
worden.
In de kleuterklas kan de klassenraad, in overleg met de leerkracht, een ambassadeursfunctie
vervullen voor nieuwe ouders.
Communicatie met en door de klassenraad vindt, naast mondeling overleg, plaats via
WhatsApp en e-mail. De klassenraad heeft een WhatsApp groep met de leerkracht en een
WhatsApp groep met alle ouders van de klas (zonder de leerkracht). De WhatsApp groepen
worden gebruikt voor het delen van korte berichten, mededelingen en/of vragen om hulp
voor bijvoorbeeld een activiteit. Een WhatsApp groep is niet bedoeld voor een (inhoudelijke)
discussie, het is daarom raadzaam de App met alle ouders zo in te stellen dat er alleen
berichten geplaatst kunnen worden door de klassenraad zelf (beheerder).
Wanneer er meer informatie gedeeld moet worden, bijvoorbeeld een draaiboek voor een
jaarfeest of een planning voor een activiteit dan is het raadzaam om dat via e-mail te doen.
Tweemaal per jaar is er een klassenraadoverleg met de directeur. Eén van de ouders uit de
klassenraad is daarbij aanwezig.

