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Protocol vrijwilligers in de school
Vrijwilligers
De school:
maakt graag gebruik van vrijwilligers in de school;
is zich er goed van bewust dat de vrijwilligers hun werkzaamheden in hun vrije tijd doen;
is zich er goed van bewust dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk doen omdat zij de school
willen ondersteunen bij de begeleiding van de leerlingen;
ziet het als haar verantwoordelijkheid om serieus na te
denken wanneer zij wel of niet een beroep doet op
vrijwilligers;
stelt kaders voor welke werkzaamheden zij wel of geen
gebruik maken van vrijwilligers.
Wie zijn vrijwilligers
Vrijwilligers zijn alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen
ouders/verzorgers en mensen die door de school benaderd worden om werkzaamheden te
verrichten.
De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde hulp of wanneer er een
overlap is tussen school, werk en privé.
Vrijwilligerswerk
Onze vrijwilligers zijn vrijwilligers die vanuit betrokkenheid met de Kon. Emmaschool op vrijwillige
basis werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden kunnen eenmalig zijn (incidentele
vrijwilligers), zoals een architect die wat komt vertellen over zijn vak of een groep medewerkers van
een bedrijf die een dag komt klussen.
Ook zijn er werkzaamheden die vaker worden uitgevoerd (vaste vrijwilligers), zoals een ouder die
ondersteunt bij het pleinwacht lopen of een ouder die bij elk schooluitstapje komt helpen. Ook
bijvoorbeeld vrijwilligers die ondersteunen bij leesbegeleiding of bij de lesstof.
Basisschool Kon. Emma kan rekenen op zeer betrokken ouders die zich op veel gebieden vrijwillig
inzetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
ouderparticipatie bij: sportactiviteiten, feesten, OV, e.d.;
Emma uur: begeleiding van een groep leerlingen o.l.v. de leerkracht(en);
vervoeren- en begeleiden van kinderen bij activiteiten;
pleinwachtondersteuning: samen zorg dragen voor een veilig en aangenaam speelmoment
voor de leerlingen en lunchpauze voor de leerkrachten;
schoonmaken van materialen;
hoofdluizenwerkgroep, na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd.
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Begripsomschrijving
Wij hanteren de volgende begripsomschrijving voor vrijwilligerswerk:
Vrijwilligers verrichten werkzaamheden onder begeleiding van een professional, de leerkracht, t.b.v.
het onderwijs(leerpakket).
Aansprakelijkheid
Het kan zijn dat schade veroorzaakt wordt tijdens de activiteiten die de vrijwilliger uitoefent.
Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk.
Verplichte verzekering
Het schoolbestuur heeft in het kader van de hierboven genoemde verantwoordelijkheid een
verzekeringscontract afgesloten via AON. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van
het schoolbestuur en van de vrijwilligers. Deze polis is in te zien bij de directie. Wanneer tijdens een
activiteit als vrijwilliger van de school schade veroorzaakt wordt aan een ander, dan zal de
verzekering worden ingeschakeld.
Geheimhoudingsplicht
Soms vernemen vrijwilligers vertrouwelijke informatie over leerlingen en/ of over thuissituaties van
leerlingen bij het uitvoeren van hun activiteiten. Ook als vrijwilliger ben je verplicht om deze
informatie geheim te houden.
Er zijn ook situaties dat leerlingen iets aan de vrijwilliger vertellen, dat deze vrijwilliger juist wel aan
de leerkracht moet doorgeven.
Vergoedingen
Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je
als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald.
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Als vrijwilliger sta je nooit alleen op een groep. Er is altijd een professional aanwezig die
eindverantwoordelijk is. Vrijwilligers zijn niet verplicht een VOG te hebben.
Aanmelden als vrijwilliger
Heeft u als ouder interesse om vrijwilliger te zijn op onze school, neem dan contact met ons op, bel
of mail of spreek een leerkracht aan.
Tel: 0313-414832
E-mail: info@obsemma.nl
Dieren, 24 maart 2014
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Vrijwilligers met status aparte
Vrijwilligers met een status aparte zijn vrijwilligers die met toestemming van Hannelore Bruggeman,
Voorzitter van College van Bestuur van Stichting Scholengroep Veluwezoom, een
vrijwilligersvergoeding uitbetaald krijgen. Deze vrijwilligers vergoeding staat geboekt op de
schoolbegroting of op de begroting van Stichting Scholengroep Veluwezoom.
Vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding, zijn vrijwilligers die met een duidelijke weektaak onder
begeleiding van de directeur/directie, gedurende meerdere dagdelen per week hun werkzaamheden
verrichten.
Deze werkzaamheden kunnen zijn: huismeestertaken of lesgevende taken wanneer de vrijwilliger
een onderwijsbevoegdheid heeft.
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