
 

Oudervereniging 

Rol Groepsouder OV 06-04-16 definitief.docx      
                         Pagina 1 van 2 
 

Wat is de taak en rol van groepsouder 
Aan: (aspirant) OV-leden, Directie Joannes 

Datum: 6 april 2016 

Status: Definitief: besproken in vergadering OV 6-4-16 

1. Inleiding 
In deze memo staat gedefinieerd wat de taak en rol van de groepsouder is. Zodat het voor ieder 
die deelneemt aan de OV of voor andere geïnteresseerden, duidelijk is hoe de oudervereniging 
van de Joannes werkt.     

2. In het kort 
Wat doet een groepsouder: 
 Eerste aanspreekpunt voor de leerkracht voor het organiseren van extra ouderhulp 

gedurende het hele schooljaar; 
 Vraagbaak voor ouders en oppikken signalen vanuit de ouders; 
 Zitting in 1, bij voorkeur 2 werkgroepen voor de grotere activiteiten in het jaar om samen 

met de docenten en eventuele andere ouders te organiseren; 
 Bijwonen vergaderingen OV (ca. 8 keer per schooljaar) zodat signalen ook besproken kunnen 

worden en de school de OV ook als klankbord kan gebruiken voor ideeën. 

3. De taken uitgelicht 
Eerste aanspreekpunt voor leerkracht 
Als eerste en belangrijkste is de groepsouder aanspreekpunt voor de docenten van de groep voor 
het regelen van specifieke ouderhulp. De aanvragen zoals het regelen van vervoer en begeleiden  
van de kinderen, het helpen op een creamiddag of bijvoorbeeld het regelen van een 
voorleesouder.  Per jaar verschilt het nog wel eens wat er te regelen is maar het gaat om de extra 
activiteiten voor de eigen groep.  Als groepsouder heb je de taak om genoeg hulp te regelen (wat 
overigens niet inhoudt dat er zelf ook altijd bij hoeft te zijn.) 
Hierbij hoort ook het beheer van een WhatsApp-groep en de contactgegevens die vanuit school 
worden aangeleverd. 
 
Vraagbaak ouders 
Door het regelen van ouderhulp ontstaat er als vanzelf contact met de ouders uit de groep. Als 
groepsouders word je vaak genoeg benaderd met vragen en hoor je hoe ouders zaken ervaren. 
De groepsouder beantwoordt die vragen zolang ze praktisch van aard zijn en te maken hebben 
met activiteiten. Gaat het over het beleid van school of over een leerling, dan worden de ouders 
doorverwezen naar de leerkracht. 
 
Werkgroepen 
Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar natuurlijk ook nog de grotere activiteiten voor heel 
de school. Denk aan Sint, Kerst, Carnaval, sportdag. Deze worden altijd georganiseerd door een 
werkgroep en bestaat altijd uit 2 docenten, 2 (of meer) groepsouders en indien het grote 
activiteiten betreft ook andere ouders.  De betrokkenheid van de groepsouders in de 
werkgroepen zorgt er (naast de docenten) voor dat er ervaring en kennis wordt opgebouwd bij 
het organiseren ervan. Meestal zit een groepsouder in 1 of 2 werkgroepen, afhankelijk van de tijd 
die beschikbaar is.   
Een nieuwe groepsouder sluit aan bij de werkgroepen waar nog hulp nodig is. Aan het einde van 
het schooljaar wordt er een nieuwe indeling gemaakt voor het schooljaar erop en kan ieder zijn 
voorkeur aangeven. 
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Vergaderingen 
Ongeveer elke (school)maand is er een vergadering op woensdagavond op school. Daarin wordt 
de stand van zaken besproken van school en van de werkgroepen die in voorbereiding zijn of 
evalueren we het verloop.  
Maar de vergaderingen dienen ook een ander doel: de groepsouder kan hierin namelijk ook de 
signalen kwijt die ze opvangen over het reilen en zeilen van school.  En praat school de OV bij 
over de ontwikkelingen die gaande zijn. De MR is er voor de echte advisering over het 
schoolbeleid maar ook de OV wordt geïnformeerd en sommige zaken worden inderdaad eerst 
eens bij met OV besproken om een eerste reactie te krijgen hoe ouders daar tegenaan kijken.  

4. ‘Spelregels’ 
 Formeel benoemen we 1 persoon per groep. De benoeming gebeurt altijd tijdens de 

Algemene Ledenvergadering. Als er meerdere aanmeldingen zijn voor één vacature wordt er 
tijdens de ALV gestemd over wie benoemd wordt.  

 Een benoeming is voor 3 jaar. Daarna kan degene zich wel herkiesbaar stellen. 
 Indien er een stemming gehouden moet worden in de OV ter besluitvorming dient dit te 

gebeuren door een oneven aantal. Dit staat ook zo in de statuten van de OV. We proberen 
dit structureel te regelen door een oneven aantal leden van de OV. Indien dat niet kan, zal bij 
stemming gekeken worden naar aanwezigheid en/of de vertegenwoordiging per leerjaar.  


