HANDOUT KLASSENOUDERS
COMMUNICATIE:
WAT WORDT DOOR SCHOOL GECOMMUNICEERD?
Aanvang schooljaar (zie website):
•
•
•

Info betreft start komend schooljaar
Benodigdheden per groep
Jaarplanning

WAT WORDT DOOR DE KLASSENOUDERS GECOMMUNICEERD?
Op de algemene ouderavond:
•
•
•
•
•

Luizenschema opstellen en protocol (zie website)
Afspraken inzake communicatie ( via Parro , mail of whatsappgroep) Geen
reply all op klassenmail tenzij uitdrukkelijk gevraagd)
LEL-pot: advies oudercommissie € 10,- (zonder bijdrage klassenborrel) of €
15,- (met bijdrage klassenborrel)
Inzet hulpouders i.o.m. groepsleerkracht (zoals sportdag, schoolreisje,
museumbezoek, Sint, Kerst, Pasen, biebboeken, overblijf groep 1 en 2,
Optioneel te regelen: klassenborrel, picknick einde schooljaar, vader/moeder
etentje:

WAT WEL EN WAT NIET UIT LEL-POT?
Vooropgesteld: dit is geld van de klas en dient met een zekere zuinigheid uitgegeven
te worden voor lief en leed van/in de klas.
Wat valt zeker wel onder Lel-pot:
• Kleine attentie aan ziek kind, bijvoorbeeld een tijdschrift of plak chocola (max
€5,00)
• Kleine attentie bij ziekte van een ouder, bijvoorbeeld bloemen
• Vertrek van kind uit de klas, denk aan broodtrommel of mok met foto van klas
(max € 15,00)
• Aanschaf Kerst-/Paasversiering voor klas
• Bijdrage € 25,- aan kerstborrel per klas
• Bedankje voor klassenouders
• Drank klassenborrel (indien er € 15,- is gevraagd)
Wat valt zeker niet onder Lel-pot:
• Attenties ivm overlijden/ziektes van andere familieleden dan ouders
• Grote cadeaus voor de juffen bij juffendag
• Geen eindejaars-/Paas-/Kerstcadeaus voor de juffen namens de klas

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Aan het eind van het schooljaar een financiële verantwoording maken, zodat alle
ouders zien waaraan hun geld is besteed. En er is niets mis met een restbedrag want
dat kan mooi naar het volgend schooljaar worden meegenomen.
Voorbeeld verantwoording:
LEL POT
UITGAVEN
INKOMSTEN
LEL bijdrage per kind (30x € 10)
€ 300,00
Kerstborrel plein
€ 25,00
LEL momenten
€ xx
Klassenborrel
€ xx
Versiering Pasen en Kerst
€ xx
€ xx
€300,00
Nog te besteden € 300 - €xx = ??
DON’TS
Wat hoef je vooral niet te doen als klassenouder:
• Doorsturen van mails van school via klassenmail/groepsapp
• Reminders sturen van data; op website staat alles.
• Contactgegevens van ouders aan school doorsturen i.v.m. verspreiden van
privacy gegevens. Parro kan dit ondervangen.

