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Inleiding 
Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een juf of meester en de ouders/verzorgers van de kinderen in 
een klas. Het gaat vooral om administratieve en organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht 
ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijkse paasontbijt, het Sinterklaasfeest of het plannen van een excursie 
voor de kinderen. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er 
meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen. 
Vaak zijn er twee klassenouders per groep. Dat is handig omdat je elkaar op die manier kunt helpen en eventueel 
vervangen. Voorwaarde om klassenouder te kunnen worden is dat je kind wel in de desbetreffende groep zit en dat 
je Nederlands kunt spreken en lezen. De taak vervul je een schooljaar lang. 
 

 
Doel 
Een belangrijke schakel zijn tussen de leerkracht en ouders/verzorgers van de kinderen in een klas om tot een juiste 
begeleiding te komen bij interne en externe activiteiten. 
 

 
Afspraken 

1. Je helpt als klassenouder bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep. Denk bijvoorbeeld 

aan excursies, uitstapjes, sportdag, verjaardag of afscheid van de leerkracht; 

2. Je ondersteunt als klassenouder de leerkracht bij activiteiten van de klas; 

3. Je bereidt als klassenouder, samen met de andere klassenouders, verschillende activiteiten voor. Denk aan 

het regelen van de kerstversiering, bordjes en bestek kopen voor de Paasbrunch en het organiseren van een 

verjaardagsfeest; 

4. Je besteedt als klassenouder aandacht aan de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, scheiding of de geboorte van 

een broertje of zusje; 

5. Je betrekt als klassenouder nieuwe ouders bij de school en de groep; 

6. Je vangt als klassenouder signalen op van de ouders die je spreekt. Bijvoorbeeld als er onvrede heerst of 

als er zaken niet duidelijk zijn. Dit bespreek jij vervolgens weer met de leerkracht of de directie. 

 

 
Informatie aan de ouders/verzorgers 
Jaarlijks wordt er bij de start van het schooljaar aan de ouders van iedere groep een oproep gedaan voor een 
nieuwe klassenouder. Deze kwaliteitskaart is beschikbaar op de website van de school. 
 

 


