HULPOUDERS/VRIJWILLIGERS

(plaatsen op de website bij
“ouders”, en bij de oproep voor ouderhulp als link meesturen)
Op alle scholen zijn hulpouders en soms ook vrijwilligers actief. Voor deze
ouders/vrijwilligers gelden de afspraken uit de gedragscode welke te vinden is op de
website van de school. We hanteren t.a.v. hulpouders/vrijwilligers de onderstaande
spelregels:

De spelregels
Beste hulpouder/vrijwilliger,
Het is bijzonder fijn dat onze school te maken heeft met zoveel enthousiaste
ouders/vrijwilligers, die op verschillende terreinen ingezet kunnen worden om zodoende
de kinderen te verzekeren van een optimale begeleiding.
In het kader van de preventie seksuele intimidatie / machtsmisbruik heeft onze school te
maken met gedragsregels voor personeelsleden.
Daarnaast maken we aan het begin van het schooljaar steeds afspraken met de kinderen
hoe we ons gedragen op en rond de school.
Daarom leek het ons logisch om dat ook voor alle ouders/vrijwilligers te doen die binnen
onze school op vele gebieden hulp verlenen.
Samen met leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is de inhoud van
deze brief, die aan alle hulpouders/vrijwilligers binnen onze school wordt uitgereikt,
samengesteld.
Als kinderen in het kader van schoolactiviteiten door ouders vervoerd worden, zullen de
richtlijnen van de 3VO gehanteerd worden.

Algemene omgangsregels
1. Begroet de ander en neem afscheid.
2. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is.
a. Oordeel niet te snel en sluit niemand buiten om zijn of haar geloof, uiterlijk, sekse,
ras, gezondheid, et cetera.
3. Spreek elkaar altijd rustig en met respect aan.
a. Doe dat in correct taalgebruik.
b. Zeg de ander wat je voelt als je iets niet prettig vindt.
c. Niet uitschelden, uitlachen en roddelen.
d. Luister naar elkaar en probeer elkaar te helpen.
4. Respecteer andermans eigendommen, dus ook die van kinderen.
5. Praat niet negatief over ouders, leerlingen en schoolpersoneel, of verwijs naar de plaats
waar de kritiek uitgesproken moet worden.
6. Gebruik geen geweld.

Omgang met leerlingen
1. Maak duidelijke afspraken, overleg die met de leerkracht en kom ze na.
2. Wees open en eerlijk; oordeel rechtvaardig.
3. Bespreek problemen, misverstanden, of moeilijkheden met kinderen met
betreffende leerkracht.
4. Zorg voor een fijne sfeer.
5. Bespreek alle zaken waarover vragen zijn zo mogelijk meteen na de activiteit.
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Omgang met andere hulpouders/vrijwilligers
1. Heb vertrouwen in
hulpvaardig.
2. Kom afspraken na.
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