
 

  



 

Protocol Stamgroepouder 
 
Op onze school heeft iedere stamgroep een stamgroepouder. Deze functie betekent de 
concretisering van ouderparticipatie, die ook gericht is op het mogelijk maken van 
activiteiten waaraan de stamgroepleid(st)er onvoldoende toekomt. Omdat de 
stamgroepouder een vertrouwensrelatie heeft met de stamgroepleid(st)er, is het aan de 
stamgroepleid(st)er om potentiële kandidaten te benaderen. Het is wenselijk, maar niet 
noodzakelijk om een stamgroepouder voor meerdere jaren te koppelen aan een stamgroep. 
Dit kan mede afhangen van het aantal jaren dat het eigen kind nog in de stamgroep verblijft. 
Aan het begin van ieder schooljaar wordt in de Parro-app verteld wie de stamgroepouder is 
van de stamgroep.  
 
Wat verstaan we onder een stamgroepouder? 
Stamgroepouders zijn ouders die in de stamgroep een stimulerende rol vervullen in de 
communicatie en de samenwerking tussen de school (stamgroepleid(st)er en schoolleiding) 
en de ouders. 
 
Wat is het doel van het werken met stamgroepouders? 

- meer betrokkenheid tussen de ouders en school 

- een korte lijn tussen de stamgroepleid(st)er en de ouders 

- een korte lijn tussen de stamgroepouders en de oudervereniging 
 
Taken van de stamgroepouder 
De taken kunnen per bouw of zelfs per groep enigszins verschillen. De uitvoer van de taken 
gebeurt altijd in overleg met de stamgroepleid(st)er. Plenair zijn de volgende taken 
vastgesteld: 

- wegwijs maken van nieuwe ouders in de groep en school, aanspreken van ouders 
en vertellen hoe organisatorische zaken werken in de stamgroep, waar ze wat 
kunnen vinden, wie ze aan kunnen spreken, etc. Attendeer nieuwe ouders ook op 
het gebruik van Parro, sommige ouders hebben niet direct de mogelijkheid om op 
Parro te kijken dan zou het prettig zijn wanneer de stamgroepouder deze 
ouder(s) op de hoogte houdt. Ouders met Nederlands als 2e taal worden extra in 
de gaten gehouden door de stamgroepouders, uiteraard samen met de 
stamgroepleid(st)er(s). 

- speciale stamgroep activiteiten meehelpen organiseren, zoals stamgroepdag (in 
de slotweek) en bouw-feestdagen (de verjaardagen van de juffen en meesters in 
die bouw worden dan samen gevierd). De stamgroepouders zoeken per bouw 
contact met elkaar om zo ook binnen de bouw de doorgaande lijn te bewaren, 
denk bijvoorbeeld aan door de kinderen gemaakte cadeaus. 

- In overleg met de stamgroepleider (OB) bij sommige thema’s meehelpen met het 
ophalen van spulletjes of inrichten van speciale (thema-)hoeken. Hiervoor kan de 
stamgroepouder ook zelf rondvragen of een andere ouder in de klas dit wil doen.  

- coördineren van één of meerdere activiteiten in de groep, samen met 
hulpouders. (OB – MB) 

- eventuele ouderhulp vragen voor activiteiten, waaronder sommige 
projectactiviteiten, vieringen en feesten.  



 

- Hulp bij het kerstdiner, of deze hulp overdragen aan een andere ouder in overleg 
met de stamgroepleid(st)er.  

- zorgdragen voor attenties bij lief- en leed gebeurtenissen. Hierbij mag er geen 
geld gevraagd worden aan de kinderen maar moet er contact gelegd worden met 
de OuderVereniging in verband met de ouderbijdrage die ouders doen aan het 
begin van het schooljaar.  

- gespreksmomenten met de stamgroepouders bij elkaar in samenspraak met de 
directie over verschillende onderwerpen.  
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