
Protocol klassenouders OBS Piet Hein 

 

In het protocol Klassenouders staat uitgewerkt hoe we op OBS Piet Hein met de ouders willen 

samenwerken en verbinding houden bij de groep van hun kinderen. 

Omdat meer eenduidigheid hierin te krijgen school breed, is dit protocol opgesteld en met de MR 

vastgesteld. 

  

Algemene afspraken 

• Alle klassen hebben twee klassenouders. 

• De leerkracht vraagt via de mail aan de ouders wie klassenouder wil zijn. Aanmelden kan via het 

sturen van een mail naar de leerkracht. 

• Als de leerkracht keuzemogelijkheid heeft, dan zal er geloot worden. Indien er een nieuwe 

aanmelding is, gaat deze voor een ouder die al langer klassenouder is of vaker is geweest. 

• De klassenouder is te allen tijde een ouder/verzorger van een kind uit de groep. 

• Klassenouder zijn in meerdere groepen is niet wenselijk 

• De groepsleerkracht onderhoudt het contact met de klassenouders middels SocialSchools app. 

• De klassenouders heeft niet per definitie voorrang bij het begeleiden of helpen tijdens uitjes en 

neemt dezelfde begeleidende/helpende rol in de klas in als elke andere ouder. De taken worden 

zoveel mogelijk eerlijk verdeeld. De leerkracht neemt hierin de eind  beslissing. ( bij het helpen 

tijdens schoolreisje zijn aparte afspraken) 

• Overlegt met de leerkracht bij eventuele onduidelijkheden en misverstanden die leven onder de 

ouders. 

 

Taken (en verantwoordelijkheden) van de klassenouders 

• De klassenouders zijn (in ieder geval) beschikbaar voor één jaar. 

• Aan het begin van het schooljaar stellen de klassenouders zich voor in de groepsapp.  

• Maken aan het begin van het schooljaar duidelijk waarvoor de groepsapp bedoeld is.  

• Aanmaken of voortzetten van de groepsapp en het beheer daarvan. 

• Innen van max 7,50 euro per kind voor de klassenpot. De klassenpot is een vrijwillige bijdrage 

die bedoeld is voor: lief en leed (verhuizing en geboorte is niet voor de klassenpot), een cadeautje 

voor de leerkracht(en). Uit de klassenpost gaat 10,00 naar de centrale pot van de 

klassenoudercoördinator t.b.v. overige lief en leed en presentjes ondersteunend personeel. Einde 

schooljaar gaat de pot mee naar het volgende jaar.   

• Op verzoek van de groepsleerkracht berichten delen in de klas groepsapp. 

• Zicht houden op berichten in de groepsapp. Bij onduidelijkheden, vragen en of wensen worden 

deze doorgegeven aan de leerkracht. Zodat school hierop kan anticiperen. 

• Op verzoek van de leerkracht het coördineren van hand- en spandiensten die nodig zijn tijdens 

activiteiten/uitstapjes/optredens van de klas. (De leerkracht neemt hiervoor contact op). 

• De klassenouders kunnen ook aanspreekpunt zijn voor de Ouderraad (OR) bij het vinden van 

hulpouders voor school brede activiteiten. 

 

Foto’s en filmpjes op de groepsapp (AVG) 

• School mag op privacy redenen  niet communiceren via Whatsapp of foto’s maken met telefoons. 

Hiervoor gebruiken wij andere communicatieplatformen ( Socialschools)  

• Ouders mogen dit op eigen initiatief foto’s maken met de telefoon, maar niet in opdracht van 

school. Delen van foto’s van activiteiten/uitjes/optredens ed. is toegestaan in de klassenapp. Aan 

alle ouders van de groep  wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd wie geen toestemming 

geeft foto’s met hun kind te delen. De ouder dient deze wens te respecteren. 

• Alleen school gerelateerde foto’s en filmpjes worden via de groepsapp gedeeld.  

• Foto’s worden niet zonder toestemming verspreid via andere sociale media. 

• Begeleidende ouders zijn voor het begeleiden van de kinderen. Foto’s maken tijdens 

activiteiten/uitjes/optredens is een bijzaak. 

 

 


