
Hoe kun je als ouder meehelpen op school?
In deze folder vind je alle informatie bij elkaar

 IN DE KLAS
• Hulpouder 

de leerkracht 
helpen bij een activiteit

• Klassenouder 
de leerkracht één 
schooljaar helpen 

 OP SCHOOL
• Hulpouder 

helpen bij diverse 
activiteiten op school

• Diverse commissies 
organiseren van diverse 
activiteiten op school

• OuderRaad 
als lid actief meewerken 
of meedenken als ouder
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OUDERRAAD COMMISSIES

HELPEN IN DE KLAS

Groen
 Wil je meer groen 
en duurzaamheid 
in de les en 
rondom school? 
Wil je dit samen 
met leerlingen en 
leerkrachten vorm 
geven? Denk dan 
mee in de nieuwe 
Groen Commissie.

Hier kun jij als ouder 
jouw ideeën, suggesties 
en verbeterpunten 
neerleggen of vragen 
stellen. Vind jij het 
belangrijk dat kinderen 
én ouders zich gezien en 
gehoord voelen? We zien 
je graag bij een overleg! 
Als lid van de OR
Bijwonen van overleg 6x 
per schooljaar; vragen 
en suggesties van ouders 
omzetten in oplossingen.
Als ouder
Jouw mening als ouder 
is waardevol bij een OR-
overleg, dus we zien en 
horen je graag.
Meer weten? Bel ons:
Jessica 06-41 07 10 49
Yvonne 06-21 29 49 16
Iemke 06-47 31 08 36

Ieder jaar vieren we op 
school graag feest. 
Hierbij kunnen we jullie 
hulp goed gebruiken! 
Rechts staan alle actieve 
commissies bij elkaar.  
Jij kunt meehelpen als: 

Lid in de commissie
Meedenken bij verschil-
lende overleggen die 
belangrijk zijn om de 
voorbereidingen voor de 
hulpouders goed te laten 
verlopen. 

Hulpouder
Aanwezig zijn tijdens de 
desbetreffende activiteit 
of helpen bij het voor-
bereiden vlak ervoor of 
uitvoeren wat er in de 
commissie besproken is.

HULPOUDER KLASSENOUDER
Hulpouder in de klas
De leerkracht of de klassenouders 
vragen gedurende het jaar hulp 
bij activiteiten in de klas. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn: meegaan met 
uitstapjes of op schoolreis, helpen op 
het pleinfeest, bij de sponsorloop, op 
het eindfeest, met de juffendag en 
meer. Deze hulp wordt meestal via 
SchouderCom, een groepsapp of 
nieuwsbrief gevraagd.

Geef bij de leerkracht aan dat je 
graag hulpouder wilt zijn.

Bij de kleuters
Je helpt de leerkracht gedurende 
het schooljaar. Dit is bij de kleuters 
bijvoorbeeld: nieuwe ouders 
verwelkomen, communicatie over 
activiteiten in de klas, hulpouders 
regelen.
Bij groep 3 t/m 8
Hier help je ook de leerkracht 
gedurende het schooljaar, maar dit 
kost minder tijd dan bij de kleuters.

Charitatief
Voor kinderen, 
door kinderen! 
Activiteiten voor 
het goede doel, 
waaronder de 
sponsorloop.
Voorbereiding:
- aantal keer 
overleg bijwonen
Op de dag zelf:
- aanwezig zijn

Slotfeest
Aan het eind 
van het jaar: 
Springkussens, 
stormbanen, lekker 
eten en leuke 
activiteiten. 
Voorbereiding:
- aantal keer een 
overleg bijwonen
Op de dag zelf:
- de hele dag  
aanwezig zijn

Paasontbijt
Een gevarieerd 
Paasontbijt voor alle 
groepen op school. 
Nodig: het regelen 
en verdelen van de 
boodschappen.
Voorbereiding: 
- een dag van te 
voren helpen met 
het verdelen van de 
boodschappen

Jubileum
Volgend jaar 
bestaat de 
Lorentzschool 75 
jaar en dat gaan 
we uiteraard vieren.

Voorbereiding:
- aantal keer een 
overleg bijwonen
Op de dag zelf:
- de hele dag  
aanwezig zijn

3 Oktober
De overheerlijke 
traditionele hutspot-
maaltijd. Nodig: 
het regelen en 
verdelen van de 
boodschappen.
Voorbereiding:
- een dag van te 
voren helpen met 
het verdelen van de 
boodschappen

Sint & Kerst
De voorbereiding 
en inkopen voor de 
Decemberfeesten: 
schoenkadootjes, 
Pietenfeest, Sint-
viering, Kerstdiner.
Voorbereiding:
- eenmalig overleg
Op de dag zelf:
- aanwezig zijn 
op school of 
aankleedlocatie

Bibliotheek
Dagelijks reilen 
en zeilen van de 
grootste en mooiste 
schoolbibliotheek 
van Nederland. 
Lever ook een 
onmisbare bijdrage 
aan het leesplezier 
van de kinderen op 
de Lorentzschool.

Vragen? Bel/mail:
Jeroen Schrama
06-40 37 95 75

Vragen? Bel/mail:
Mariëlle Patiwael 
06-24 83 94 67

Vragen? Bel/mail:
Mariëlle Patiwael 
06-24 83 94 67

Vragen? Mail naar:
Arja & Arlette via 
SchouderCom: 
de Charitatieve 
Commissie-mailbox

Vragen? Bel/mail:
Jessica Diez Canseco 
06-41 07 10 49

Vragen? Bel/mail:
Mariëlle Patiwael 
06-24 83 94 67

Vragen? Bel/mail:
Mariëlle Patiwael 
06-24 83 94 67

Vragen? Mail naar:
Anne-Margreet 
Matsuura (5B) via 
SchouderCom

HELPEN OP SCHOOL DE COMMISSIES
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Geef bij de leerkracht aan dat je 
klassenouder wilt zijn.

LUIZENOUDER

Elke keer na een 
vakantie worden de 
kinderen gecontroleerd 
op luizen. Dit doen de 
luizenouders, meestal 
met 2/3 ouders per klas. 
Hiermee voorkomen we 
besmettingen. Geef bij 
de leerkracht aan dat je 
hierbij wilt helpen.

De Lorentzschool heeft 
een eigen ouderband. 
Deze band speelt en 
zingt diverse malen 
per schooljaar voor de 
groepen 1-4. 
Meer weten? Bel met:
Meester Hendrik 
06-49 69 61 47

BANDOUDER



SCHOOLAGENDA TOEVOEGEN AAN EIGEN AGENDA

Hoe weet ik wanneer er evenementen zijn op school?

In SchouderCom staat een kalender. Hierin staan alle activiteiten, evenementen en 
vakanties. Deze agenda kun je toevoegen aan jouw eigen agenda op je mobiel/
computer. Dit doe je als volgt:

STAP 1: Ga naar Lorentzschool.schoudercom.nl en klik in het menu op:

STAP 2: Klik rechts bovenin op dit icoon:
  Er verschijnt een scherm met een persoonlijke link naar de agenda. 

STAP 3: Deze link kun je toevoegen aan je eigen agendaprogramma op 
  smartphone, tablet, laptop of computer. Hiermee kun je in jouw eigen 
  agenda ook de evenementen en vrije dagen van de school zien. 

Hulp nodig? Bij deze agendalink in SchouderCom staan ook de links 
naar uitleg hoe je een agenda toevoegt aan je eigen agenda:

@LORENTZSCHOOL_LEIDENLORENTZSCHOOL.NL 071-5141777


