Omschrijving ‘DOK-ouder’
Een DOK-ouder is contactpersoon tussen ouders en leerkrachten en ouders onderling binnen de groep.
Daarnaast coördineert hij/zij groepsactiviteiten die niet direct te maken hebben met de onderwijsinhoud.
Contactpersoon
De DOK-ouder is aanspreekpunt voor ouders voor vragen omtrent activiteiten.
Coördinatie groepsactiviteiten
Ten behoeve van de coördinatie van groepsactiviteiten kunnen de volgende taken binnen de functie van een
DOK-ouder vallen:

Het regelen van ouderhulp bij schoolse activiteiten binnen en/of buiten school;

Assisteren bij groepsactiviteiten en feesten;

Het regelen van en geld inzamelen voor een attentie bij ziekte en geboorte (lief en leed);

Het onderhouden van contact met de ouderraad.
Het regelen van ouderhulp bij activiteiten binnen en/of buiten school
De leerkrachten brengt de DOK-ouder tijdig op de hoogte van op handen zijnde excursies en/of activiteiten en
welke hulp zij daarbij wensen. De DOK-ouder onderneemt vervolgens actie om deze hulp te regelen. Dit kan de
ouder doen middels een intekenlijst of door ouders persoonlijk of via de mail aan te spreken. Zij/hij inventariseert
dus en brengt de betreffende ouders op de hoogte van wat er van hen wordt verwacht.
Assisteren bij groepsactiviteiten en vieringen
De DOK-ouder is aanwezig bij feesten zoals het Sinterklaasfeest en Kerstmis (als daar voldoende ruimte voor is)
en assisteert zo nodig.
Het regelen van en geld inzamelen voor een attentie bij lief en leed
De DOK-ouder regelt naar eigen inzicht een attentie bij zaken als ziekte en geboorte binnen de groep. De ouder
kan hiervoor geld inzamelen onder de andere ouders van de groep.
Communicatiemiddelen
De DOK-ouder is bereikbaar via e-mail of telefoon en natuurlijk is hij/zij ook altijd persoonlijk aan te spreken.
Algemeen
Tijdens de eerste groepsinformatieavond van het schooljaar, die belegd wordt door de leerkrachten, worden de
DOK-ouders ge- of herkozen. De DOK-ouder wordt voor de duur van een jaar gekozen. Verlenging is mogelijk.
Om de wijze van communicatie onderling af te stemmen, heeft de DOK-ouder met regelmaat, maar in ieder geval
in het begin van het jaar, overleg met de leerkracht(en).
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