Oudercontacten
Ouderavonden

In iedere klas worden jaarlijks drie ouderavonden gehouden. Op de ouderavond worden ouders bijgepraat over 'hoe
het gaat' in de klas. Daarnaast wordt de ouderavond vaak ingevuld met een activiteit of oefening. Dit biedt ouders de
gelegenheid om zelf te ervaren en beleven wat het kind doet in de klas. Minimaal eenmaal per jaar is er een
algemene ouderavond. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. Ook zijn er algemene ouderavonden die
'thema-avonden' worden genoemd.

Oudergesprekken
Elke leerkracht spreekt minimaal tweemaal per jaar in zogenoemde tien- of vijftienminuten gesprekken met de ouders
en vaker als dat nodig is. Bij problemen of vragen, stellen we het bijzonder op prijs als u direct aan de bel trekt.
Tijdens de schoolloopbaan bezoekt de leerkracht het kind ook eenmaal thuis.

Klassenouders
Bij de organisatie rondom jaar- en schoolfeesten en toneel- en ouderavonden voor een klas hebben klassenouders
een ondersteunende taak.
De klassenleerkracht bespreekt met deze ouders zijn/haar wensen en werkt ze met hen verder uit, waarna de
klassenouders desgewenst andere ouders inschakelen.

Samenwerking
De organisatie van de school is eindverantwoordelijkheid van de directeur, maar daarin wordt samengewerkt met
leerkrachten en ouders. Ouders participeren via werkgroepen in diverse activiteiten op school, en er is ruimte voor het
initiatief van ouders op de school
Onze school gaat ervan uit dat het geven van onderwijs meer is dan het aandragen en overbrengen van kennis. In
feite 'bemoeit' de school zich met de opvoeding van het kind. Daarom is een goede afstemming tussen school en
ouders noodzakelijk. Die afstemming kan alleen maar goed verlopen als sprake is van wederzijds respect, openheid
en vertrouwen. Zoiets vraagt inzet van beide partijen en een regelmatig contact. Vanuit school doen we ons best om
de ouders zo goed mogelijk te informeren. Zodra de leerkracht iets bijzonders opmerkt aan een kind, neemt hij/zij
contact op met thuis. Ouders zijn altijd vrij om een afspraak met de leerkracht te maken.

Ouderparticipatie kleuters
Ouders zijn van harte welkom bij de volgende feesten en gelegenheden:
• Eerst schooldag (dinsdag):
Kinderen komen samen met de ouders een uurtje naar school. De volgende dag is pas een echte schooldag (dan
zonder ouders)
• Michaëlsfeest:
Ouders zijn bij het feest aanwezig van 8.40 uur tot 10.30 uur.
• Sint Maartensfeest:
Op de ochtend van het Sint Maartensfeest mogen de ouders in de klas komen om samen met hun kind de knolletjes
uit te hollen. Dit gebeurt vanaf 8.40 uur tot ongeveer 10.00 uur.
’s Avonds om 17.30 uur zijn ouders en kinderen welkom om naar een verhaal te luisteren in de klas en mee te lopen
met de Sint Maartens optocht. Daarna is er een kopje soep en een broodje voor ouders en kinderen
• Sinterklaasfeest:
Dit feest wordt zonder ouders gevierd. Maar de ouders mogen wel komen kijken naar de aankomst van Sinterklaas
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met het bootje bij de Berkel.
• Kerstfeest:
Ouders zijn welkom om vanaf 8.40 uur te komen kijken naar het Kerstspelletje dat de kinderen spelen.
• Driekoningenspelletje:
Eén keer in de twee of drie jaar spelen de kinderen het Driekoningenspel voor de ouders. De ouders worden
uitgenodigd via het weekbericht.
• Palmspasen:
De kinderen lopen samen met juffie een optocht met de palmpaasstok. De ouders zijn om 12.50 uur welkom om te
komen kijken (bij het fietspad langs de Berkel).
Ouderparticipatie jaarfeesten Vrijeschool de Zwaan
Uitgangspunt: op onze school wordt er naar gestreefd om de jaarfeesten zoveel mogelijk met en voor de kinderen
vorm te geven. Toch zijn er momenten/feesten waarbij ouderhulp onontbeerlijk is voor een goede organisatie en
sfeer.
Elke leerkracht is verantwoordelijk voor het vormgeven/organiseren/evalueren van 1 of meerdere feesten.
Michaelsfeest: dit feest wordt door een vaste groep ouders voorbereid in samenwerking met een leerkracht. De
ouderhulp bestaat uit het van tevoren vaststellen van het dagprogramma (2 vaste ouders), het instrueren van de
ouders die hulp geven op de dag zelf. Op de feestdag zelf zijn er uit elke klas minimaal 3 ouders per onderdeel nodig
voor opbouwen van de activiteiten, verzamelen van materiaal en begeleiden van het spel.
Ook zijn er nog wat ouders nodig voor catering/EHBO posten
In totaal op de dag zelf: zo’n 22 helpende ouders.
Het feest wordt alleen met de klassen en helpende ouders gevierd.
Sint Maarten: dit feest wordt door een klassenleerkracht georganiseerd in samenwerking met de klassenouders. Uit
elke klas zijn zo’n drie ouders nodig die soep maken voor die betreffende klas. Zij dekken in de klas de tafels en
verwarmen de soep. Naderhand helpen zij de klas weer op te ruimen. De zesde klas zorgt voor de
appelvrouwtjes/mannetjes. Uit die klas zijn eventueel een paar ouders nodig voor begeleiding van die kinderen in het
donker. Hans zorgt voor centrale inkoop. Ouders mogen dit uitdelen. De vijfde klas speelt het verhaal van Sint
Maarten.
In totaal op de dag zelf: drie per klas
Op het feest zijn alle ouders welkom.
Sint Nicolaas: dit feest wordt door een klassenleerkracht georganiseerd in samenwerking met de klassenouders. De
inkoop van de traktaties en de chocolademelk wordt centraal verzorgd. In de klassen 1, 2 en drie maakt elke ouder
voor zijn eigen kind een cadeautje, in overleg met de klassenleerkracht. Per klas is er een centraal thema. Op de dag
zelf zijn in de klassen 1 t/m 3 één of twee ouders nodig voor het uitdelen van chocolademelk en het opruimen
naderhand. Er zijn ook ouders nodig voor: begeleiding Sint Nicolaas, schminken, vervoer,
In totaal op de dag zelf: 1 per klas
Bij de intocht van Sinterklaas zijn alleen de ouders van de kleuters aanwezig.
Advent: dit feest wordt door een klassenleerkracht georganiseerd in samenwerking met klassenouders. Uit de zesde
klas komt de Lucia, die voor schooltijd geholpen wordt door (evt. een ouder) of de klassenleerkracht om zich om te
kleden. Door een groepje ouders wordt op de adventmaandagen buiten op het schoolplein gezongen (vrijwillig?). In
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de grote zaal worden adventliederen gespeeld. Het maken van de adventskransen voor de zaal en de klassen
worden door de klassenouders georganiseerd. De zaal wordt versierd door een groepje ouders, vanuit de
voorbereidende klas.
In totaal op de dag zelf: Zang: 4 of 5 ouders
Muziek: 2 of 3 ouders
Begeleiding Lucia: 1 ouder
6e klas begeleiden naar kleuterklas
Elke maandagochtend wordt voor schooltijd door enkele ouders op het schoolplein adventsliederen gezongen (plein
kleuters en plein onderbouw)
Kerst: dit feest wordt door een klassenleerkracht georganiseerd in samenwerking met de klassenouders. In ieder klas
is een maaltijd (bescheiden) door de eigen leerkracht en klassenouders georganiseerd. Met behulp van de kinderen
worden in de klas de tafels mooi gedekt. In de week voor kerst is er een kerstknutselmiddag waarbij ouders
assisteren.
In totaal op de dag zelf: knutselmiddag: 2 of 3 ouders per klas
Kerstviering: 1 of 2 per klas
t/m klas 3
Ouders zijn welkom bij de opvoering van het Kerstpel door de leerkrachten
Carnaval:
1 ouder voor de voorbereiding van alle materialen
6e klassers helpen bij de spelletjes
Er zijn geen ouders aanwezig bij het Carnaval
Palmpasen: dit feest wordt alleen door klas 1 t/m 3 gevierd. Het wordt door een klassenleerkracht in samenwerking
met de klassenouders georganiseerd. De palmpasenstokken worden met behulp van vijfde en zesde klassers
versierd. In de klassen worden de broodhaantjes gemaakt. Op de dag zelf worden de kinderen begeleid door de
eigen ouders die met hun kind meelopen.
In totaal op de dag zelf: geen ouderhulp noodzakelijk
Er lopen geen ouders mee met de optocht.
Pasen: dit feest wordt georganiseerd door een klassenleerkracht met de klassenouders. In de klas komt een
(bescheiden) paasmaaltijd door de ouders. Zij zorgen na afloop ook dat de klas weer opgeruimd wordt. In de week
voor Pasen is er een knutselmiddag uit elke klas zijn er 2 of 3 ouders nodig voor begeleiding.
Muziekgroep
In totaal op de dag zelf:knutselmiddag: 2 of 3 ouders per klas
Er zijn geen ouders bij het Paasfeest.
Pinksteren: dit wordt georganiseerd door een klassenleerkracht samen met de klassenouders. De dans en de
pinksterbolletjes worden helemaal in eigen beheer uitgevoerd.
In totaal op de dag zelf: geen ouderhulp noodzakelijk
Vanaf 12.00 uur zijn de ouders welkom op het plein.
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Sint Jan: dit feest wordt door ouders van de school georganiseerd. Er wordt een locatie gezocht en via het
weekbericht worden ouders geïnformeerd over de picknick. Er is een muziekgroep ter begeleiding van het dansen.
Door ouders wordt ook het vuur gemaakt en bewaakt. Een leerkracht is ceremoniemeester en begeleid het
vuurspringen en het dansen.
In totaal op de dag zelf: Muziekgroep: 4 tot 6 ouders
Vuurmeester: 1 ouder
Picknick organiseren: 3 of 4 ouders
Opruimen locatie: 5 tot 8 ouders
Alle ouders zijn welkom.
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