Richtlijnen hulpouders
Vooraf
Wij zijn blij met je als hulpouder! Mede dankzij jouw hulp kunnen we de kinderen op school diverse
leuke activiteiten aanbieden!
Wij vinden het belangrijk dat je, voordat je in schoolverband aan het werk gaat, een paar richtlijnen
doorleest die de oudervereniging, het bestuur en de leerkrachten van basisschool de Hasselbraam
hebben afgesproken.
Onze school moet voor iedereen een veilige plaats zijn, waar het prettig werken en leren is. In dit
verband spreken wij van respect, vertrouwen en veiligheid. Wij willen dit waarborgen door duidelijke
afspraken te maken en dit vast te leggen in een gedragscode voor hulpouders.


Op onze school kunnen ouders van leerlingen worden ingezet ter ondersteuning van allerlei
activiteiten. Zij geven niet zelf les, maar nemen praktische taken op zich waardoor de
leerkracht meer tijd krijgt voor de begeleiding van de kinderen.



De hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme.



Hulpouders kunnen zich ook aanmelden bij de oudervereniging voor het verrichten van
allerlei hand- en spandiensten bij de voorbereiding en uitvoering van de niet lesgebonden
activiteiten, zoals bijvoorbeeld het vieren van Sinterklaas, Carnaval, Kerstmis, Pasen en de
Hasselbraamweek. Voor elk van deze activiteiten is er een werkgroep, bestaande uit
bestuursleden van de oudervereniging en een of twee leerkrachten, die verantwoordelijk is
voor het organiseren en uitvoeren van de betreffende activiteit. Voorafgaand en tijdens de
activiteit kun je bij hen terecht indien je vragen hebt.



Het vrijwilligerswerk kan op ieder moment door zowel school als de hulpouder worden
beëindigd.



We begrijpen dat je graag bij begeleiding van een activiteit je eigen kind in de groep hebt,
maar wij kunnen dit niet garanderen.



Kosten die hulpouders maken tijdens een activiteit, zoals reis- en parkeerkosten, worden in
principe niet vergoed met uitzondering van de Hasselbraamweek.



Wanneer je het vervoer of begeleiding naar bijvoorbeeld een voorstelling verzorgd, is het
niet vanzelfsprekend dat je ook de voorstelling kunt bijwonen. De leerkracht zal je hier tijdig
over informeren.

Gedragscode
Praktisch verwachten wij het volgende van je:
 Je spreekt de kinderen aan die zich niet aan afspraken houden. Zo nodig vraag je
hulp van de leerkracht en meld je eventuele problemen. De leerkracht is daarbij
leidend vanuit zijn of haar professionele rol, ook als het om je eigen kind gaat.
 Je gaat diskreet om met vertrouwelijke informatie, zoals bijvoorbeeld leerprestaties
en het gedrag van kinderen, leerkrachten en andere ouders.
 Je houdt je aan de gemaakte afspraken.
 De mobiele telefoon is niet meer weg te denken, maar er wordt vanuit gegaan dat je
de telefoon tijdens activiteiten uitzet / niet gebruikt. Zo is er meer aandacht voor de
kinderen. Indien je om wat voor reden dan ook bereikbaar moet zijn of de telefoon
moet gebruiken, dan verzoeken wij dit te melden aan de betreffende werkgroep of
de leerkracht voorafgaand aan de activiteit.
 Als hulpouder ben je er voor de school en voor alle kinderen. Er wordt vanuit gegaan
dat je voor elk kind aandacht hebt en oplet. Bespreek dit van tevoren met je eigen
kind, zodat hij/zij ook weet dat je er niet alleen voor hem/haar bent.
 Je dient te overleggen met de betreffende werkgroep / de leerkracht of een broertje
of zusje mee genomen kan worden tijdens de activiteiten of als je andere vragen of
verzoeken hebt.
 Je meldt verhindering zo mogelijk ruim van tevoren aan de betreffende werkgroep of
de leerkracht.
Aangezien kinderen in de basisschoolleeftijd een zeer kwetsbare doelgroep vormen vragen
wij verder extra aandacht voor de volgende gedragsregels:
 Je zorgt ervoor dat je altijd van buitenaf te zien bent indien je als volwassene met
een of meerdere leerlingen in één ruimte bent, door bijvoorbeeld de deur open te
laten staan.
 Je meldt iedere vorm van ongewenst gedrag tegen kinderen, zoals fysieke of verbale
agressie of seksuele intimidatie, direct aan de leerkracht of aan de directeur van
school.
 Je zorgt ervoor dat foto's of video's waar kinderen van school op staan alleen
vertoond worden in schoolverband en/of schoolpublicaties.

