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1.1 Inleiding 

Vrijwilligers zijn goud waard. Om het werken met vrijwilligers op de WSKO Mariaschool goed 
te laten verlopen, is dit beleid opgesteld. Dit geldt zowel voor de school met leerkrachten en 
leerlingen, als voor de vrijwilliger.  
Dit beleid geeft duidelijkheid over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt in de organisatie en is 
ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke behandeling tussen 
vrijwilligers, maar ook als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun 
inzet voor het doel van de organisatie. 
 

1.2 Definitie vrijwilliger op de WSKO Mariaschool 

Een vrijwilliger is iemand die zelfstandig en zonder direct toezicht van een leerkracht frequente 
activiteiten verricht op school.  
Wij maken onderscheid tussen een hulpouder en een vrijwilliger. 

o Een hulpouder houdt toezicht. Daarbij horen activiteiten zoals flitsen, luizenpluizen, rijden 
naar uitjes en hulp bij het computeren.  

o De activiteiten van een vrijwilliger gaan verder dan dat. Er is sprake van een instruerende rol. 
 
Een gastles wordt niet gezien als een frequente vrijwilligers activiteit.  
De hulp van een vrijwilliger kan worden gevraagd, bijvoorbeeld vanwege speciale expertise die een 
vrijwilliger heeft. Hulp van een vrijwilliger kan ook worden aangeboden, bijvoorbeeld als helpende 
hand. 
 
Activiteiten kunnen met of zonder leerlingen zijn.  
Wanneer het activiteiten met leerlingen betreft, maken de vrijwilliger en de contactpersoon van 
school afspraken over het waarborgen van de veiligheid en privacy van de leerling en de vrijwilliger.  



1.3 Afspraken 

o Iedere vrijwilliger is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de directie en de 
leerkrachten. 

o Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de visie van de 
school.  

o De directie en de leerkrachten blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor de gang 
van zaken. 

o Wanneer iemand vrijwilligers werk doet op de WSKO Mariaschool, wordt dit via de 
directie aangevraagd en afgesproken.  

o Wanneer de afspraken met de directie gemaakt zijn, zal er met de vrijwilliger een 
contactpersoon worden afgesproken. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor 
het plannen en bespreken van de activiteiten.   

o Bij ziekte of afwezigheid neemt de vrijwilliger contact op met de contactpersoon. 
o Een vrijwilliger krijgt geen toegang tot de gegevens van leerlingen. 
o De vrijwilliger is zich bewust van het omgaan met de privacy gevoelige informatie die 

gezien of gehoord wordt en gaat daar op een juiste manier mee om. 
o Hulp van vrijwilligers op de WSKO Mariaschool wordt elk half jaar door de 

contactpersoon met de vrijwilliger geëvalueerd. Daarbij wordt  meegenomen of de 
hulp wel of niet wordt voortgezet en waarvoor. De contactpersoon koppelt dit terug 
aan de directie.   

o Vrijwilligers die geen ouder zijn op de WSKO Mariaschool dienen een VOG aan te 
vragen. Deze wordt door school vergoed.  

o Als er in een klas meerdere vrijwilligers actief zijn, maakt de contactpersoon 
duidelijke afspraken ten aanzien van de activiteiten met als uitgangspunt de rust in 
de groep te bewaren.  

o Er is geen opzegtermijn. Het beëindigen van deze overeenkomst kan d.m.v. een 
gesprek met de directie of de contactpersoon.  
 

1.4 Vergoeding 

Het basisonderwijs wordt bekostigd vanuit de overheid. Vrijwilligers ontvangen geen 

vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel bedanken wij alle vrijwilligers tenminste eenmaal 

per jaar.  

 

1.5 Ondertekening 

Zowel de vrijwilliger als de organisatie zullen deze afspraken nakomen. 
Handtekening voor gezien.  
 
Vrijwilliger 
Naam: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 

Contactpersoon of directie 
Naam: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 


