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School zoekt moeder (m/v)
Ouders moe-
ten van minis-
ter Marja van
Bijsterveldt tot
over hun oren
betrokken zijn
bij het school-
leven van hun
kinderen. Niks
inleveren op
het plein maar
mee naar bin-
nen. Hier het
hulpmoeder-
salfabet. Geldt
ook voor va-
ders.
MAYKE CALIS EN MARJOLIJN DE COCQ

Ade activiteitenmoeder
(draagt zonder morren bij
aan welke activiteit dan ook);

de aftuigmoeder (is bereid na de
kerstviering de kerstboom af te
tuigen en alle kerstversieringen op
te bergen, zelfs na het nuttigen
van de nodige glühweintjes tijdens
de ouderborrel op het school-
plein); de avondvierdaagsemoeder
(loopt jaar in, jaar uit mee met de
klas tijdens de avondvierdaagse,
regelt de distributie van de vier-
daagsekruisjes aan het slot en ver-
geet nooit de koelbox met ijsjes
voor de kinderen).

Bde bakmoeder (bakt, van cup-
cakes tot pepernoten, afhan-
kelijk van seizoen en de op-

drachten van de juf), de biblio-
theekmoeder (draait twee keer in
de week dienst in de schoolbiblio-
theek, bij voorkeur op de meest
onhandige, dagbrekende tijden;
plakt beduimelde en gescheurde
boeken aaneen tot een semi-aan-
vaardbaar geheel); de boeken-
weekmoeder (regelt lastminute
uit eigen adressenbestand een Be-
kende Nederlandse Kinderboek-
schrijver om het boekenfeest luis-
ter bij te zetten); de borrelmoeder
(organiseert vuurkorven, feestver-
lichting, partytenten en rechauds
voor de ouderborrels tijdens kerst-
en zomervieringen, draait onver-
moeibaar bardienst).

Cde computermoeder (helpt
met het computeronderwijs
maar houdt vooral de compu-

ters en toetsenborden schoon); de
cadeautjesmoeder (vergeet nooit
de verjaardagen van de juf en an-
dere cadeautjesgeefgelegenheden
als sinterklaas of kerst, is goed in
knutselen en het zelf bedenken

van creatieve en ludieke present-
jes).

Dde doe-het-zelfmoeder (re-
pareert en klust in en om de
klas, van poppenhoek tot

boekenrek - neemt dat laatste in de
bakfiets mee naar huis om het te
schuren en in een kekke kleur te
verven); de dierentuinmoeder (is
ieder jaar opnieuw bereid om mee
te gaan naar Artis/Blijdorp/Rhe-
nen/Emmen/Amersfoort, dient
bedreven te zijn in het ontzetten
van cavia’s uit kinderknuisjes); de
dansmoeder (danst of danste zelf
en voor het gemak ook met kleu-
ters).

Ede Eftelingmoeder, cq Sprook-
jeswonderlandmoeder, cq
Duinrellmoeder (ziet in de

bus naar allerhande pretparken
toe op het vastmaken van veilig-
heidsgordels en de distributie van
kotszakjes, waakt er met ijzeren
discipline voor geen van de kinde-
ren onder haar hoede kwijt te ra-
ken).

Fde fietsenkeuringmoeder (or-
ganiseert in samenwerking
met het fietsenmakersgilde

keuringen voor de kinderfietsen,
ziet toe op inname van de fietsen
en terugbezorging aan de recht-
matige eigenaar, inclusief keu-
ringsrapport); flirten-op-het-
schoolpleinmoeder (it’s a lousy job
but somebody’s got to do it).

Gde geraniummoeder, cq
groenmoeder (laat zich er in
een onbewaakt moment

door de klassenjuf inpraten om
wekelijks de geraniums op de ven-
sterbank en/of de overige plantjes
in de klas of in de schooltuin te be-

wateren, plus maandelijks 1 x Po-
kon, zelf gieter meenemen).

Hde huiswerkmoeder (helpt
oudereklassers, eventueel in
groepsverband, tijdens offi-

ciële of officieuze huiswerkuur-
tjes); de hockeymoeder (is bereid
in alle weersomstandigheden hal-
ve klassen naar en van het hockey-
veld te brengen en de trainingen
en wedstrijden bij te wonen, door-
gaans op ‘vrije’ woensdagmidda-
gen).

Ide ik-doe-lekker-niks-en-lees-
ook-geen-mailtjesmoeder
(heeft ook nergens tijd voor

want is elders geoccupeerd met
heel belangrijke zaken).

Jde ja-ik-doe-het-wel-weermoe-
der (is, zij het zuchtend, altijd
en overal inzetbaar als er weer

niet genoeg ouders komen opdra-
ven - de juf weet haar te vinden!).

Kde krantenmoeder (levert uit
eigen collectie maandelijks
een grote stapel oude kranten

aan voor plak- en schilderactivitei-
ten); de kookmoeder (is in te scha-
kelen als er rond thema’s maaltij-
den dienen te worden bereid zoals
Halloween-pompoensoep en win-
ter-stamppot); de klassenmoeder
(doet alles en kan alles of besteedt
dat wijselijk uit. Krijgt als beloning
van de juf na het kerstdiner een fij-
ne kerstmok met kerstkransjes als
bedankje); de kerstboomversier-
moeder (blijft één keer per jaar een
uurtje langer in de klas om de
kerstboom te versieren, dient zelf
deugdelijke verlengsnoeren en di-
to lampjes mee te nemen om te-
leurstellingen dan wel afbranden
van de school te voorkomen); de

knutselmoeder (is bedreven in
knippen, plakken, prikken, be-
schikt over eindeloos geduld en
spoelt na knutselsessies alle dertig
lijmkwastjes schoon); de koffie-
moeder c.q. kwekplekmoeder
(heeft eigenlijk nergens last van
want drinkt gewoon elke ochtend
na het inleveren van kind/kinde-
ren een kopje koffie met een hecht
genootschap van andere koffie-
moeders).

Lde luizenmoeder (is bevlogen
spil van het schoolbestaan,
luist, kuist, beheert de voor-

raad luizenshampoo en volgt de
nieuwe trends in luizenprotocol-
len met wetenschappelijke preci-
sie, heeft moeite te bevatten dat de
na jaren aangeschafte luizenzak-
ken ineens niet meer nodig zijn.
Wast thuis stiekem nog wel alle
kleding en knuffels of legt ze in de
vrieskist); de leesmoeder (leest
één à twee keer per week met een
groepje minder snelle derde of
vierdegroepers opdat die ‘kilome-
ters maken’).

Mde mediatheekmoeder
(draait vol overgave dien-
sten in de mediatheek, is

bekend met allerhande media-
theektechnieken en maakt deel uit
van een geheime sekte van media-
theekmoeders waar andere moe-
ders zich helaas niet kunnen in-
vechten); de medezeggenschaps-
raadmoeder (zit jaren achtereen in
de medezeggenschapsraad, weet
nieuwe medezeggenschapsraad-
moeders adequaat de mond te
snoeren als voor de zoveelste keer
hetzelfde onderwerp te berde
wordt gebracht); de muziekmoe-
der (speelt liefst meerdere instru-
menten en is bereid met de kinde-

ren te musiceren of in het uiterste
geval een schoolorkestje te forme-
ren, regelt daarmee optredens ten
behoeve van diverse goede doe-
len); de mailmoeder (heeft alle
mailadressen van alle ouders en
verzorgers keurig ingevoerd in de
computer en stuurt mails van de
juf, klassenmoeder, ouderraad,
medezeggenschap en schooldirec-
tie zonder talmen door, heeft lak
aan beschuldigingen van stal-
king).

Nde nee-ik-heb-al-een-baan-
moeder (heeft ondanks haar
glanzende carrière en haar

vast geklonken zijn aan een smart-
phone toch altijd problemen met
het ontvangen van mailtjes van de
klassenmoeder met oproepen aan
activiteitenmoeders).

Ode opbouwmoeder (helpt
met inrichten en opbouwen
van decors in aula of gym-

zaal bij allerhande opvoeringen,
van maandviering tot achtste-
jaarsmusical), overblijfmoeder
(laat zich inroosteren voor over-
blijfdiensten waarbij wordt toege-
zien op het netjes opeten van de
korstjes en op stomp- en scheldge-
drag bij het buitenspelen, krijgt
daarvoor doorgaans wel enige fi-
nanciële tegemoetkoming); de
oversteekmoeder (is bereid zich
gemeentelijk te laten scholen voor
officieel klaaroveren); de ouder-
raadmoeder (zie mededezeggen-
schapsmoeder, vergadert met 1 x
in de zes weken wel wat frequenter
en neemt dan koekjes/paaseitjes/
pepernoten/kerstkransjes mee
voor bij de koffie).

Pde plantjesmoeder (zie de
groenmoeder), de picknick-
moeder (organiseert ieder

jaar voor het uitbreken van de zo-
mervakantie een picknick met alle
kinderen van de klas plus ouders
en verzorgers, die alle ouders en
verzorgers ieder jaar opnieuw ver-
geten maar uiteindelijk - met vele
liters lauwe rosé en oh ja, pannen-
koeken voor de kinderen - toch een
massaal bezocht evenement
wordt).

Qde quarantainemoeder
(heeft veel kritiek op het
schoonmaakbeleid van het

goedkope scholenschoonmaakbe-
drijf en maakt daarom zelf iedere
dag voor de bel nog even snel de
wc’s schoon. Zorgt en passant voor
aanvulling van natte zachte toilet-
doekjes)

Rde regelmoeder (doorgaans
klassenmoeder, maar soms
ook anderszins hengelend

naar taakjes om de juf te ontlasten
en zich zo populair te wanen).

Sde sinterklaassurpriseknut-
selmoeder (treedt jaarlijks
aan om in de avonduren op

deze als ‘schoonmaakavond’ geaf-
ficheerde bijeenkomst sinterklaas-
surprises te knutselen, vaak wel
beloond met koffie en thee of in
gunstiger gevallen wijn en chips);
de schoonmaakmoeder (onont-
beerlijke schrobber die voor de zo-
mervakantie met spons, mop en
emmer aantreedt om een jaar kin-
dervuil van de verweerde stoeltjes
te krabben en eindelijk ook eens
ónder de kasten te dweilen); de
schoolgidsmoeder (windt zich op
over het hoge stencilgehalte van
de al twintig jaar gebruikte school-
gids en formeert een team voor re-

dactie en styling van een nieuwe
kekke schoolgids die weer jáaaren
mee kan); de schoolkrantmoeder
(verzamelt, plakt en stencilt kin-
derbedenksels in 400-voud); de
schoolreisjesmoeder (heeft er
geen problemen mee om bij lang-
duriger schoolreisjes op een matje
tussen de stapelbedden te waken,
heeft groot talent voor avondlijke
spelletjes als dierengeluiden ra-
den); de sportouder (begeleidt
spelletjes en andere activiteiten op
sportdagen, minimaal vier per
klas).

Tde taaldrukmoeder (uitster-
vende diersoort, alleen nog
daar actief waar scholen doen-

de zijn met het zogenaamde ‘taal-
drukken’, een arbeidsintensieve
en vuilehandenmakende activiteit
waarbij verhaaltjes van de kinde-
ren worden geïllustreerd met
piepschuim-, stempel- of linodruk.
Dient zich daarin ook te bekwa-
men middels een taaldrukavond);
de tuintjesmoeder (zie geranium-
moeder, maar dan actief in de
perkjes rond het schoolplein of, in
stedelijke gebieden, de wekelijks
klassikaal te bezoeken schooltuin-
tjes); de tekenmoeder (maakt één
keer per kwartaal een kleurige sei-
zoenstekening op het schoolbord;
meestal afkomstig uit kunste-
naarskringen).

Ude uitstapjesmoeder (heeft
hoog cultureel gehalte en te-
kent dus immer en altijd in

voor uitstapjes als museum-, bi-
bliotheek- of theaterbezoek).

Vde verkeersmoeder (houdt
zich onledig met het ver-
keersbeleid rondom de

school, regelt het witten van zebra-
paden en oplichtende waarschu-
wingsborden, onderhoudt contact
met politie en gemeente); de veeg-
moeder (laat zich inschakelen
voor het jaarlijkse bladerveegge-
beuren op het schoolplein als de
herfst in winter overgaat, is zeer
kundig met wrakke bezems en an-
der door de school beschikbaar ge-
steld gereedschap. Kandidaten
zonder rugklachten verdienen de
voorkeur).

W de waxinelichtjesmoeder
(regelt waxinelichtjes in
door de kinderen te ver-

sieren potjes voor het kerstdiner
dan wel lampjes aan stokjes voor
de Sint Maarten lampionnenop-
tocht, met extra lampjes en batte-
rijtjes).

Xde X-moeder voor taken die
hier nog niet omschreven
staan maar ongetwijfeld ook

op enig moment worden verzon-
nen en dienen te worden uitge-
voerd.

IJde ijsbaanmoeder (staat ste-
vig op de schaats en begeleidt
de klas op ‘ijsvrije’ dagen

naar ijsbaan of ander ijsgebeuren).

Zde zwemmoeder (gaat weke-
lijks mee naar het school-
zwemmen en weet kinderen

in adembenemend tempo uit- en in
de kleren te krijgen); de zo-mag-ik-
nu-even-zitten-en-een-krantje-le-
zenmoeder? (springt uit haar vel
als ze de oproep van minister Van
Bijsterveldt leest dat ouders meer
betrokken moeten zijn bij school).

Taken klassenouder
- Opstellen klassenlijst (namen, adressen, telefoon-
nummers, e-mailadressen) en deze verspreiden onder
de ouders van de klas. Tevens het up-to-date houden
ervan.
- Aanspreekpunt voor ouders uit de klas over algeme-
ne zaken, of zaken die liever niet direct met de leer-
kracht worden besproken
- Aanspreekpunt voor nieuwe ouders; is alle correcte
informatie bij nieuwe ouders bekend.
- Aanspreken van ouders op het niet betalen van
ouderbijdrage of schoolreisjesgeld. Indien dit nodig is
wordt dit besproken tijdens de ouderraadvergadering.
- Aanspreekpunt voor de leerkracht bij het regelen van
ouders voor diverse activiteiten en hulp (zoals luize-
nouders, hulp bij sportdag, hulp bij kerstdiner, hulp bij
uitjes). Hierbij is het dus niet altijd zo dat de klasse-
nouder degene is die die hulp moet bieden, maar met
name zorgt hij/zij ervoor dat er genoeg ouders aan-
wezig zijn.
- Aanwezig zijn bij de ouderraadvergadering (1 x per 6
weken). In de gaten houden wat leeft in de klas en
eventuele vragen en opmerkingen meenemen in de
vergadering. Een actieve houding wordt op prijs
gesteld, dit houdt o.a. in dat er bij toerbeurt genotu-
leerd moet worden, maar ook dat er gevraagd wordt
om in commissies plaats te nemen. (voorbeeld:
schoolfeestcommissie, schoolpleincommissie etc.)
- Het regelen van cadeautjes, bloemen voor leerkrach-
ten bij verjaardagen en ook het regelen van een
gezamenlijk afscheidscadeau. (Kan ook betekenen:
het verzamelen van zelfgemaakte cadeautjes, tekenin-
gen etc!)
- Naar eigen gevoel het regelen van attenties voor
ouders bij speciale gelegenheden.
Uiteraard ben je als klassenouder vrij om een aantal
van bovenstaande taken uit te besteden aan andere
ouders.

Reageren? sneonsnein@lc.nlILLUSTRATIE JOB VAN DER MOLEN


