Van de oudercommissie van De Achtsprong
Beste (klasse)ouder(s),
Om alle onduidelijkheden weg te nemen over wat nu eigenlijk precies de taken van een klassenouder
zijn, hebben wij (de OC) in het kort samengevat wat nu precies wordt verwacht van een
klassenouder.
Wat zijn de taken van een klassenouder?
- excursies organiseren (vervoer regelen e.d.);
Dit wordt natuurlijk gedaan in overleg met de betreffende leerkracht.
- juffen- en meesterdag (versiering, cadeau, hulp op de dag zelf);
Op juffen- en meesterdag krijgen alle leerkrachten een cadeautje t.w.v. 10 euro. De kosten hiervoor
zijn bij de ouderbijdrage inbegrepen, hiervoor hoeft dus geen geld ingezameld te worden!
De klassenouder koopt het cadeautje en levert het bonnetje in bij Marjo (moeder van Amy v.
Peperstraten). Bij het bonnetje graag vermelden van wie het is, het rekeningnummer en om welke
klas het gaat.
Het geld krijg je dan van de OC teruggestort op je rekening. Het bonnetje mag ook aan iemand
anders van de OC gegeven worden.
- Kerstdiner (versiering, hulp in de klas);
Het versieren in de klas zelf behoort tot de taak van een klassenouder. Bij een kerstdiner is altijd
hulp nodig, dit gebeurt in overleg met de betreffende leerkracht.
- voeding- en bewegingsweek;
Elk schooljaar wordt er een projectweek Voeding en Beweging georganiseerd. Hierbij is ook altijd
hulp nodig. Dit varieert van het zorgen voor (gezonde!!) versnaperingen tot het helpen bij
lichamelijke beweging. Alles in overleg met de leerkracht.
- einde schooljaar, afscheid (cadeau, woordje e.d.);
Aan het einde van het schooljaar wordt er een cadeautje geregeld voor de leerkracht. Iedere
leerkracht krijgt een cadeau t.w.v. 10 euro. Ook hiervoor hoeft geen geld ingezameld te worden. De
klassenouder koopt het cadeau en levert het bonnetje in bij de oudercommissie. Het geld krijg je
dan teruggestort op je rekening.
- aanspreekpunt wanneer er voor de klas iets georganiseerd moet worden;
Als klassenouder fungeer je als aanspreekpunt voor de leerkracht als er iets georganiseerd moet
worden.
- bij langdurig ziekte/afwezigheid van een leerkracht zorgen voor een presentje;
Als een leerkracht langdurig ziek is, zorg je voor een presentje (een kaartje, bos bloemen, tekening
van de kinderen etc.) Je vraagt aan alle ouders een kleine bijdrage voor het bekostigen hiervan.
We hopen dat middels deze brief één en ander duidelijk is geworden.
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