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5 OKTOBER: LANDELIJKE STAKINGSDAG PRIMAIR ONDERWIJS
Op 5 oktober is er een landelijke stakingsdag voor betere salarissen en minder werkdruk in het
primair onderwijs. Op dit moment vindt afstemming plaats met diverse geledingen. Zodra meer
bekend is, zullen we u informeren.
KLASSENOUDERS
Afgelopen schooljaar zijn in oktober/november gestart met klassenouders. Dat is goed bevallen. Ook
dit schooljaar zullen er weer klassenouders zijn. Met het team kwamen we tot de conclusie dat we
het prettig zouden vinden, juist omdat we vorig jaar pas voor het eerst zijn opgestart, schooljaar
2017-2018 graag nog eenmaal met zoveel mogelijk 'ervaren' klassenouders aan de slag te gaan. Op
die manier kan, aan het eind van dit schooljaar deze nieuwe werkwijze goed worden overgedragen
aan anderen. We zijn blij te kunnen melden dat alle ouders van vorig jaar hebben aangegeven, ook
dit jaar de groep graag te willen ondersteunen. Waar mogelijk voegen we ouders die hebben
aangegeven ook als klassenouder te kunnen/willen ondersteunen toe waarbij we wel besloten
hebben om aan iedere groep maximaal twee klassenouders te verbinden.
Klassenouders 2017-2018:
Groep

Klassenouder

Ouder van

Klassenouder

Ouder van

1/2N

Maaike Hermens

Sil en Suus

Debbie Vloet

Siem

1/2PP

Inge van de Heuvel

Tim en Isa

Maike Blom

Raf en Dae

3C

Maike Blom

Raf en Dae

Inge van de Heuvel

Tim en Isa

4M

Mandy Nelissen

Robin en Pascal

Anky Hendriks

Noek en Kick

5JM

Linda Smits

Sam en Roos

Wendy Aben

Iza en Fem

6/7MM Kirsten Jacobs–de Hoog

Luc

6/7T

Kim Leenders

Joey en Nick

Yvonne Jacobs

Lars

8H

Claudia van Haren

Vasco

Kim Leenders

Joey en Nick

Om de rol van klassenouder goed te kunnen vervullen, willen wij hen voorzien van uw
telefoonnummer en mailadres. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan voor 18
september kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind? Sommige klassenouders zullen een
groepsapp aanmaken. Als u hier niet aan deel wilt nemen, kunt u dit eveneens aangeven.
Goed om te vermelden: klassenouders coördineren met name de werving van ouders voor vervoer
en klassenactiviteiten. Hiermee ondersteunen zij de leerkracht. Ze zijn dus niet eindverantwoordelijk.
Dat zijn de leerkrachten. Voor het geval er bij een activiteit meer ouders beschikbaar zijn om te
helpen dan nodig, hebben we een aantal richtlijnen afgesproken:
- Over het algemeen vinden de kinderen het erg leuk als er een papa of mama1 komt helpen.
Daarom verdelen we de hulp graag onder zoveel mogelijk ouders. Hebben we meer hulp dan
nodig dan delen we zoveel mogelijk eerst de ouders in die nog niet eerder, of al wat langer
geleden hielpen;
1

Opa’s, oma’s, oppas, buurvrouw, buurman, etc.. mag natuurlijk ook

-

Ouders die zich inzetten als klassenouder vormen een uitzondering. Zij kunnen steeds
opnieuw kiezen of zij bij de activiteit willen zijn of niet.

Wellicht ten overvloede maar toch … deze richtlijnen zijn niet in beton gegoten. We houden er zoveel
mogelijk rekening mee maar zullen geen uitgebreide administratie bijhouden om deze richtlijnen te
kunnen toepassen. Mocht dit onverhoopt tot een situatie leiden waarbij u zich afvraagt of de keuze
voor u of een ander juist is, bespreekt u dit dan met de klassenouder. Dat voorkomt misverstanden.
Komt u er onverhoopt samen niet uit, betrek dan de leerkracht of loop even bij mij binnen.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen alle klassenouders
veel succes en plezier toe!

