
  

 

Groepsouders op de Kameleon; een onmisbare schakel voor onze 
school. 
 

KBS Kameleon werkt met groepsouders, meestal zijn dit er twee per groep.  

De groepsouders ondersteunen de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van een groot aantal 

praktische en organisatorische zaken. Daar zijn we heel blij mee! 

 

Hoe word je groepsouder op de Kameleon? 

Aan het eind van het schooljaar kunnen ouders aan de leerkracht van hun kind laten weten als 

zij in het volgende schooljaar groepsouder willen worden. We geven graag alle ouders de kans 

om zich voor de school in te zetten, dus we vragen met nadruk ook de ouders die nog nooit 

groepsouders zijn geweest om zich aan te melden. Als een groep meer aanmeldingen van 

ouders heeft dan nodig, beslist de leerkracht door loting wie de groepsouders worden. Ouders 

zijn in principe voor één jaar groepsouder. 

Mochten er zich geen ouders hebben aangemeld, dan zal de leerkracht zelf ouders benaderen 

met de vraag of zij groepsouder willen zijn. 

 

Wat zijn de taken van een groepsouder? 

Inzet van en aanwezigheid bij activiteiten van (groeps)ouders worden door de leerkracht 

(i.o.m. de directie) bepaald *. 

De groepsouder: 

 overlegt zo vaak als nodig met de groepsleerkracht(en) over de activiteiten voor de 

groep en de ouderhulp die hierbij nodig is; 

 onderhoudt zo nodig het contact hierover met de andere ouders in de groep; 

 helpt de leerkracht gedurende het schooljaar bij de organisatie van de excursies, de 

schoolreisjes, speciale projecten, feest- en sportdagen en dergelijke.  

 regelt, in overleg met de leerkracht, waar nodig ouders om bij activiteiten te begeleiden 

of bijvoorbeeld vervoer van en naar activiteiten buiten school; 

 is aanwezig (of regelt vervanging bij verhindering) bij het voorbereiden van de 

schoolfeesten als sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, etc. en helpt na afloop bij het 

opruimen **; 

 overlegt met de leerkracht op welke manier er aandacht wordt besteed aan de 

verjaardag van de leerkracht en helpt in overleg met de uitvoering hiervan; 

 laat berichten (mail, whatsapp, parro) aan de andere ouders van de groep altijd via de 

leerkracht verzenden. Als de inhoud van een dergelijk bericht een verrassing voor de 

leerkracht betreft, dan kunnen ouders hiervoor bij de directie terecht; 

 overlegt met de leerkracht op welke manier er aandacht wordt besteed aan bepaalde 

zaken die met leerlingen uit de groep gebeuren; bijv. bij geboorte van een 

broertje/zusje, ziekenhuisopname enz. Bij deze gebeurtenissen is het niet de bedoeling 

dat er geld voor wordt ingezameld, maar denk bijvoorbeeld een attentie die de 

leerlingen zelf  hebben gemaakt; 

 voor een cadeautje ter gelegenheid van de verjaardag van de leerkracht of laatste 

schooldag van het schooljaar, mag de groepsouder een (vrijwillige) financiële bijdrage 

vragen aan de ouders uit de groep. Bij andere gelegenheden is dat niet de bedoeling. 

Natuurlijk kan dan wel een (door de groep) zelfgemaakt presentje o.i.d. worden 

aangeboden. 
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*Het is niet vanzelfsprekend dat de groepsouders van groep 8 meegaan op kamp. 

 

**Indien een groepsouder niet aanwezig kan zijn bij de schoolreis en/of de 

avondvierdaagse, wordt de vervanging van deze ouder vanuit school geregeld.  

Groepsouders en ouders vanuit de ouderraad worden bij deze twee activiteiten ingezet 

voordat overige ouders zich hiervoor kunnen aanmelden. 

 

Leerkracht en groepsouder 

De leerkracht bespreekt tijdig met de groepsouder de agenda van de geplande en de te 

verwachten activiteiten. De leerkracht geeft, indien van toepassing, bijtijds eventuele 

wijzigingen aan de groepsouder door.  
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