TAAKOMSCHRIJVING KLASSENOUDER
VERSIE AUGUSTUS 2015

DOEL
Fijn dat u klassenouder wilt zijn of overweegt dit te worden, we hopen op een fijne samenwerking dit
jaar. Dankzij de hulp van klassenouders kunnen we veel extra’s organiseren voor onze kinderen.
Deze taakomschrijving is bedoeld als leidraad voor de klassenouders en de leerkrachten.
WERVING
De leerkracht benadert de ouders op de informatieavond om zich op te geven voor het
klassenouderschap. Het klassenouderschap geldt in principe voor de duur van een schooljaar, maar
kan met wederzijds goedkeuren eventueel worden verlengd.
Bij voorkeur zijn er twee klassenouders per klas.
COMMUNICATIE
 Met de leerkracht
Aan het begin van het schooljaar een kennismakingsgesprek. Hierin worden de wederzijdse
verwachtingen besproken en worden en worden er afspraken gemaakt.
 Met de ouders van de groep
Mondeling (telefonisch) of schriftelijk, bij voorkeur via de e-mail.
TAKEN VAN DE KLASSENOUDER
(De taken kunnen per groep variëren en worden met de leerkracht(en) besproken)
 Betrokken zijn bij ‘ school- en groepsactiviteiten’ Bij organisatorische zaken assisteren of deze
uit handen nemen van de leerkracht.
 Andere ouders betrekken bij de activiteiten (rijden, begeleiden, meelezen, knutselen enz.)
 Aandacht schenken aan het wel en wee van de groep (bijv. Bij ziekte, geboorte e.d.) Dit in
overleg met de groepsleerkracht(en).
 Cadeau regelen voor de leerkracht(en) (verjaardag/juffendag).
Per leerkracht mag een bedrag van € 10,- gedeclareerd worden bij de ouderraad. Voor
stagiaires is dit € 5,Voor het inleveren van bonnetjes en andere financiële zaken, neem contact op met:
Bea Siemerink, penningmeester ouderraad, 074-2909455, rgjsiemerink@ziggo.nl
 Als er klachten van ouders bij de klassenouders terechtkomen is het wenselijk dat de
klassenouder de betreffende ouders stimuleert om de klachten bij de leerkracht(en) aan te
geven. Er kan dan gezocht worden naar een oplossing
 Voor de luizencontrole na elke vakantie (zie schoolkalender) zorgen dat er in de groep
minstens twee ouders aanwezig zijn om luizen te pluizen. Mocht dit niet op donderdag
kunnen dan mag er in de week uitgeweken worden naar een andere dag. (in overleg met
leerkracht)
De luizenwerkgroep zorgt ervoor dat er materialen aanwezig zijn. De school zorgt ervoor dat
de ouders/verzorgers, van kinderen die neten en/of hoofdluis hebben, geïnformeerd
worden.
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TAKEN VAN LEERKRACHT
 Kennismakingsgesprek voeren met klassenouders en verwachtingen naar elkaar uitspreken.
 Zorgen dat de klassenouders een lijst krijgen met telefoonnummers en e-mail adressen van
ouders/verzorgers.
 Tijdig informatie geven over data, tijden voor excursies, afscheid kinderen, stagiaires richting
klassenouder.
 Regelmatig communiceren met klassenouders.
 Doorgeven van de namen van nieuwe leerlingen aan de klassenouders.
RIJDEN
Bij het rijden naar en van excursies gaan we ervan uit dat ouders de normaal geldende regels in acht
nemen. Besloten is, gezien de veiligheid, om geen kinderen op de achterbank te laten vervoeren
wanneer daar geen veiligheidsgordels aanwezig zijn. Stelregel: zoveel gordels zoveel zitplaatsen.
In de bijlage staan de regels omtrent het gebruik van autostoeltjes (bron: ANWB). Het komt erop
neer dat voor het vervoer van andere kinderen voor schoolactiviteiten er geen autostoeltjes nodig
zijn.

Pagina 2 van 3

BIJLAGE:

Autostoeltjes: de regels
Hier vind je de regels voor het vervoeren van kinderen in Nederland en in het buitenland. Er
zijn enkele uitzonderingen waarin een kind niet in een autostoeltje hoeft te zitten.

Vervoer van kinderen Nederland
Hier een overzicht van de regels bij het vervoer van kinderen in de auto en op de
motor, bromfiets en fiets.

Hoofdregel voor vervoer van kinderen
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met ECE labels.
Passend betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de
lengte en het gewicht van het kind. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten
gebruik maken van de veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan meer personen te
vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto aanwezig zijn. Op het kenteken staat
aangegeven hoeveel zitplaatsen de auto heeft.

De uitzonderingen
 Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van

een kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee
kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er
geen plaats meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet zonder
kinderbeveiligingssysteem op de voorbank worden vervoerd.
 Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken
bij vervoer door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk
wanneer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de bestuurder een
kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd op de
achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan,
zoals bijvoorbeeld een kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het
begrip incidenteel moet letterlijk worden genomen. Van incidenteel vervoer
is geen sprake meer als bijvoorbeeld oma elke week de kleinkinderen naar
school brengt. Een korte afstand is volgens het ministerie een afstand van
maximaal 50km.
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