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Ouders in de school 

Met ingang van 25 september zijn er nieuwe corona maatregelen ingegaan. 

Een van deze maatregelen is het afschaffen van de 1.5 meter, heel fijn! 

Dit betekent dat ouders de school weer in mogen. We zijn hier heel blij mee. We kunnen ouders weer live laten zien 

wat gebeurt in de groepen en live contact hebben. Om terug te gaan naar hoe het voor de Corona was, vinden we 

niet wenselijk. Corona heeft gezorgd voor veel narigheid maar het zorgde ook voor rust in de school bij het naar 

binnengaan en in de schakelruimtes. Ouders en leerkrachten ervaren daarnaast ook dat kinderen zich groot voelen 

en minder moeite hebben met afscheid nemen. Daarnaast is het minder druk en kunnen we op tijd beginnen. 

We hebben er daarom voor gekozen dat ouders vanaf 6 oktober één dag per week mee naar binnen mogen.  

• Op woensdag de groepen die aan de voorkant van het gebouw zitten. Dus de groepen 1/2C, 1/2D, 3A, 

4B, 5A en 5B, 7A en 7B. 

• Op vrijdag de groepen die aan de achterkant van het gebouw zitten. Dus de groepen 1/2A, 1/2B, 4A, 

3B, 8A, 8B, 6A en 6B.  

Na de kerstvakantie maken we een wissel. Ouders kunnen in groep 1/2 met hun kind in de kring een boekje lezen 

en vanaf groep 3 kunnen de kinderen laten zien wat ze gedaan hebben. De in- en uitgangen blijven voorlopig het-

zelfde. 

 

Schoolreisje 

Aanstaande maandag is het zover!!! De Willibrord gaat naar Duinrell. 

We vertrekken om 9.00 uur en vanaf 8.40 uur gaan we de bussen vullen. De kinderen komen op de gewone tijd 

naar school en verzamelen in de klas. De bussen staan naast de school in de Zwanebloemlaan. De bussen zijn 

genummerd en er is een indeling gemaakt die hieronder vermeld staat: 

• Bus 1: groep 1-2 A  en 1-2 B  

• Bus 2: groep 1-2 C en 1-2 D  

• Bus 3: groepen 3 

• Bus 4: groepen 4  en groep 8B  

• Bus 5: groepen 5 en groepen 6 

• Bus 6: groepen 7 en  groep 8A  

 

We vertrekken vanuit Duinrell om 15.30 uur en zullen tussen 16.15 en 16.30 uur weer bij de Willibrord zijn. 

Wat nemen de kinderen en begeleiders mee: 

• Rugzakje met 10-uurtje en lunch 

• evt. droge kleren  

Wat nemen de kinderen niet mee: 

• Telefoon 

• Snoep 

• Geld 

• Andere waardevolle spullen 



Te laat komen 

Zou iedereen hier weer op kunnen letten? Dank jullie wel. 

 

Klassenouders  

De klassenouder is de schakel tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen in de klas.  

Dit o.a. op het gebied van de organisatie.  

De klassenouder kan de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het benaderen en 

enthousiasmeren van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen, 

enzovoorts.  

De klassenouder kan de leerkracht assisteren bij de (organisatie van) activiteiten in de groep waarbij ouders be-

trokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij  luizencontrole, thema-uitstapjes, presentaties, verjaardag van de leer-

kracht, schoolreisje enzovoorts.   

Ook vormt de klassenouder een belangrijke (digitale) schakel tussen ouders en de Ouderraad én de oudergele-

ding van de Medezeggenschapsraad. De OR en MR kunnen via mail vlot hun achterban raadplegen. Zo kan de 

OR via een oproep aan klassenouders, ouders activeren om te helpen.   

Ook op het gebied van communicatie kan de klassenouder een schakel zijn tussen school en ouders. Een klas-

senouder kan aan de leerkracht doorgeven als er belangrijke zaken spelen of vragen van ouders zijn. Of bijvoor-

beeld aangeven dat ouders behoefte hebben aan informatie.  

  

Taken klassenouder zouden kunnen zijn: 

• Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht door andere ouders te 

betrekken bij activiteiten (rijden, begeleiden, meelezen, knutselen, schoonmaken, hulp bij activiteiten, etc).  

• Luizenteam van ouders samenstellen (bij voorkeur 2-3 ouders). In de week na iedere schoolvakantie een 

luizencontrole inplannen i.s.m. luizenouders en leerkracht.  

• Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep: bijv. kaart bij ziekte, geboorte of ingrijpende gebeur-

tenissen van ouders/ kinderen in de groep, nieuwe kinderen (en hun ouders) in de groep; dit in overleg met 

de leerkracht.  

• Er zijn groepen die al klassenouders hebben, mocht de leerkracht deze nog niet hebben dan zullen zij in de 

Parro hier een oproep voor doen. Mocht je na het lezen van bovenstaande denken ja leuk, geef je dan op. 

 

 

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de GMR! 

Vanwege het eind van de eerste zittingstermijn van een GMR-lid de oudergeleding, is er een vacature ontstaan 

voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO. Zie jij het nut en de noodzaak in van 

een goede GMR en wil je meepraten en meebeslissen? Geef je dan op! 

 

Wat doe je als GMR-lid? 

Samen met jouw collega’s van de GMR buig je je over bovenschoolse beslissingen en beleid van het schoolbe-

stuur en je denkt en beslist mee over de verdeling van de financiële middelen. Waarbij er per januari 2021 naast 

het adviesrecht, ook instemmingsrecht komt op de meerjarenbegroting. Je start in een bijzondere tijd: noodplan 

lerarentekort, COVID-19, onderwijsachterstanden. Ook dan waak je over het gemeenschappelijk belang. Dit 

vraagt wel wat van jou: snel schakelen, kritische en constructieve houding en geïnformeerd blijven in tijden waar 

niet alles vanzelfsprekend is. Saai is het in ieder geval niet. 



Wie kan zich verkiesbaar stellen? Er is op dit moment één vacature voor de oudergeleding. Als kandidaat voor 

de oudergeleding is het van belang dat je één of meerdere kinderen op een ASKO school hebben zitten, liefst 

nog een aantal jaar omdat het best wat tijd kost om er helemaal in te komen. Dit is ook wenselijk voor de conti-

nuïteit van het team. 

 

Vergaderingen 

De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, op dinsdagavond vanaf 18.00u. In totaal zitten er 4 ouders en 4 perso-

neelsleden in de GMR. Daarnaast hebben we tenminste twee keer per jaar een vergadering met de Raad van 

Toezicht. Vanwege de aangescherpte maatregelen vergaderen we momenteel online. 

 

Aanmelden? Als je geïnteresseerd bent dan kan je je kandidaat stellen tot en met vrijdag 8 oktober 2021. Op 

vrijdag 15 oktober is de uitslag bekend. Als er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld, dan volgen er ver-

kiezingen waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben. De uitslag is dan op 29 oktober 2021 bekend. 

Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kan je een mailtje sturen naar:  

GMR.asko@askoscholen.nl ter attentie van Amal Oulali en onder vermelding van GMR verkiezingen 


