Overzicht Ouderparticipatie in de groepen 3 t/m 8
Ouders met drie of meer kinderen op school hebben taken in twee groepen, waarbij de kleuterklas
voorrang heeft op de klassen in de onderbouw.
We kennen op onze school de volgende vormen van ouderparticipatie: I Klassenouder, II
Poetsouder, III Jaarfeestenouder IV Tuinouder en V ‘Incidentele Ouderparticipatie’.
Deze vormen van ouderparticipatie zijn zeer ondersteunend en onmisbaar voor het goede
verloop van het onderwijs op onze school. Het is de bedoeling dat je als ouder(paar) één
van de in categorie I t/m IV genoemde taken op je neemt.
Daarnaast vragen we jullie inzet bij de viering van de jaarfeesten en extra activiteiten.
(categorie V ‘Incidentele Ouderparticipatie’)

I

II

Klassenouder
 Stelt een oudercontactlijst op en registreert wijzigingen
 Houdt zicht op de uitvoering van de poets en het tuinonderhoud
 Coördineert de eindpoets
 Beheert de klassenpot (advies: 5 euro per kind per jaar)
 Coördineert de activiteiten rond de verjaardag van de klassenleraar
 Coördineert de klassenactiviteiten, die losstaan van de jaarfeesten, zoals schoolreis of
extra activiteiten
 Houdt overleg met de groepsleerkracht(en)
 Medewerkster huishoudelijke zaken, Elly Jonker en Marjolijn van de Wal, dagelijkse
leiding, hebben aan het begin van ieder schooljaar een bijeenkomst met de klassenouders
van groep 3 t/m 8 en de tuincoördinator(en).
Poetsouders
De poetsruimte is achter de toiletten bij de groepen 6 en 7
Kijk op de lijst welke extra werkzaamheden er gepland staan
A.









Standaard
Alle horizontale vlakken vochtig afnemen.
Aanrecht schoonmaken.
Vloer zuigen en dweilen met speciaal schoonmaakmiddel.
Groep 3-4-5-6: in de kastenrij zitten twee schotten met erachter radiatoren. Daar moet
ook gezogen worden. De schotten verwijder je door ze op te tillen.
Vuilniszak leegmaken, verwisselen indien nodig, afval gaat in de grijze metalen container.
Oud papier gaat in de kunststofcontainer met geel deksel.
Schone hand-, vaatdoeken en schoonmaakdoekjes klaarleggen, vier stuks van elk.
Losse spulletjes in een bakje verzamelen.

B. In overleg met de leerkracht:
 De tafelbladen schoonmaken; vaak doen de kinderen dit zelf.
 Bordrand nat afdoen.

Er wordt in principe op vrijdag gepoetst.
Bij iedere klas hangt een overzicht mbt de wekelijkse schoonmaak. Je tekent zelf in.
Er kan ook gepoetst worden als er een tuinwerkochtend is, of je kan met de groepsleerkracht
overleggen om op een ander moment te poetsen
Mocht je om wat voor reden niet kunnen poetsen, regel dan zelf vervanging.

III

Twee jaarfeestenouders
 Organiseren alle jaarfeesten voor de groepen 3 t/m 8
 Wonen de vergaderingen bij ter voorbereiding van ieder feest
 Zorgen voor het inschakelen van extra hulp per feest; op de eerste ouderavond tekent
iedere ouder (naast de jaarfeestenouder) in voor hulp bij één jaarfeest
 Bij ieder feest hoeft maar één jaarfeestenouder aanwezig te zijn, hoewel een tweede
ouder natuurlijk zeer welkom is!

Er zijn ongeveer acht vergaderingen gepland voor de jaarfeestenouders, voorafgaand aan
ieder feest. De vergaderingen zijn afwisselend op maandag- of dinsdagochtend, om 8:30 op
school.
IV

Tuinouders
Er zijn ong. vier tuinouders per groep dat kan variëren naargelang de groepsgrootte. Zij
dragen zorg voor alle percelen die bij de school horen.
De tuinouders participeren minimaal twee keer per jaar tijdens de tuinochtend met:
 Onkruid wieden/gras maaien/snoeien en verplanten
 Heg knippen
 Verzorgen tuingereedschap
 Repareren van de hekken/poort
 Tuinschuurtje op orde houden
 Eventueel meedenken met voorbereiding en planning

Acht keer per jaar wordt er op zaterdag tussen 9.30 - 13.00 uur in de tuin gewerkt inclusief
half uurtje pauze en opruimen. Vaak komen de kinderen mee; zij kunnen spelen terwijl hun
ouders werken. Eindverantwoordelijk: Richard en Hannie Borsetti in samenspraak met
Wouter van Mierlo en Marit Claire Huizing.
V

Incidentele Ouderparticipatie

Jullie hulp is onmisbaar bij de viering van de jaarfeesten en excursies.
De jaarfeesten
Bij ieder jaarfeest is hulp nodig van ouders. Iedere ouder wordt gevraagd zich voor minimaal
één feest beschikbaar te stellen. De jaarfeestenouders coördineren, in samenspraak met de
groepsleerkracht, deze activiteiten. Op de eerste ouderavond wordt de planning van de
jaarfeesten besproken. Het is fijn als op deze avond iedereen direct aangeeft bij welk
jaarfeest hij/zij zich in wil zetten.

Het z.g. jaarfeestenschrift hangt op het prikbord naast de deur van het klaslokaal van uw kind
Extra activiteiten
Er zijn activiteiten gedurende het jaar zoals de verjaardag van de juf, het schoolreisje en in
groep 5 uitstapjes i.v.m. de ambachtenperiode. Ook kan een leerkracht op eigen initiatief een
excursie organiseren. Voor dergelijke activiteiten is ouderinzet nodig.
De klassenouder van de groep organiseert dit in overleg met de groepsleerkracht.
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