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Bijgewerkt februari 2018 

1. Een contactouder is een ouder die op verzoek van de ouders van de leerlingen van een 

bepaalde klas hen, gedurende minstens één schooljaar, vertegenwoordigt.   

2. Het contactouderschap bestaat voor de 1ste t/m de 4de klassen.  

3. Per klas kunnen er tegelijkertijd maximaal 2 contactouders zijn.  

4. Een ouder kan slechts van 1 klas contactouder zijn.  

5. Een contactouder die zijn/haar functie wil neerleggen zorgt zelf voor vervanging.  

6. Contactouders hebben de volgende taken: a. het bevorderen van de onderlinge contacten 

tussen ouders; b. het fungeren als schakel tussen ouders en ouderraad; c. het fungeren als 

schakel tussen ouders en school.  

Ten behoeve van de uitoefening van deze taken dienen de ouders bereid te zijn initiërend en  

stimulerend op te treden en waar nodig bemiddelend tussen genoemde groepen op te  treden.    

 

Contactouderavond   

Tweemaal per jaar, meestal in november en april, vergaderen de contactouders met de ouderraad 

op een door de ouderraad geconvoceerde bijeenkomst. Op deze avond brengen de contactouders 

verslag uit van het wel en wee in hun klassen. De contactouders zitten per jaargroep bij  elkaar o.l.v. 

een lid van de ouderraad (technisch voorzitter) en de conrector of rector. De  conrector / rector 

beantwoordt de vragen die naar voren komen.  

De contactouderavonden worden gecombineerd met de Algemene ledenvergadering van de 

ouderraad (in november) of met een plenair gedeelte en een thema-avond voor alle ouders (in het 

voorjaar). De ouderraad zorgt voor verslaglegging van de ALV en de plenaire bijeenkomsten. 

Van de deelvergadering wordt de verslaggeving verzorgd door de contactouders zelf. Deze  

verslaglegging is niet verplicht. De contactouder doet alleen verslag van de eigen deelvergadering en 

mag dit verslag aan de ouders van de eigen klas aanbieden. De contactouder kan specifiek gestelde 

vragen en de daarop verkregen antwoorden zelf terugkoppelen naar de ouder die het aangaat. Voor 

kwesties die tijdens de contactouder-bijeenkomst niet direct beantwoord zijn, kunnen actiepunten 

geformuleerd worden die worden opgevolgd door de conrector / rector of doorgegeven aan de 

betreffende personen.  De conrector / rector geeft terugkoppeling aan de betreffende contactouder 

al dan niet via de ouderraad. 
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