FUNCTIEOMSCHRIJVING OUDERVERTEGENWOORDIGER
Een oudervertegenwoordiger vertegenwoordigt de belangen van de kinderen die lid zijn van een speltak en
daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de
leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders.

Wat doet een oudervertegenwoordiger?
•
•
•
•
•
•

heeft een adviesrol in de Groepsraad
vertegenwoordigt de ouders en de jeugdleden van de eigen speltak
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het groepsbestuur
is betrokken/aanwezig bij de oudermomenten van de eigen speltak, zoals een ouderavond voor
zomerkamp of het meekijken met de overvliegopkomst
communiceert met de speltakleiding om ouderparticipatie bij activiteiten of evenementen te vergroten
denkt mee met leiding/bestuur in het belang van de jeugdleden en/of hun ouders

Waarvoor kan een ouder wel bij een oudervertegenwoordiger terecht?
•
•

collectief verzamelen van ideeën en suggesties van ouders naar leidingteam/bestuur
bespreekbaar maken van andere zaken die de speltakleiding/bestuur aangaan

Waarvoor kan een ouder niet bij de oudervertegenwoordiger terecht?
•
•

individuele problemen van een kind en/of een gezin
vertrouwelijke zaken (hiervoor is het bestuur/groepsbegeleiding/vertrouwenspersoon)

Regels voor oudervertegenwoordigers
•
•
•
•
•
•
•

elke speltak heeft in principe één oudervertegenwoordiger
de oudervertegenwoordiger heeft een kind bij de speltak die hij/zij vertegenwoordigt
een oudervertegenwoordiger kan maar één speltak tegelijk vertegenwoordigen
een oudervertegenwoordiger kan geen lid van een leidingteam of bestuur zijn, tenzij er geen andere ouder
zich beschikbaar heeft gesteld
een oudervertegenwoordiger kan niet automatisch mee schuiven naar een volgende speltak als het kind
overvliegt
een oudervertegenwoordiger wordt door de ouders van de betreffende speltak gekozen dan wel
voorgedragen
elk nieuw scoutingseizoen wordt er een ouder benoemd. Dit kan dezelfde als het seizoen ervoor maar ook
een andere zijn.

NB: Waar in deze omschrijving ouder(s) staat, kan ook verzorger(s) gelezen worden.

Bereikbaarheid oudervertegenwoordigers
•
•
•
•
•
•

Bevers
Welpen jongens (Wolvenbende)
Welpen jongens (Mowglibende)
Welpen meisjes (Shantihorde)
Scheepsmaatjes en junioren
Wilde Vaart

ov.bevers@paulageerts.nl
ov.welpenwolvenbende@paulageerts.nl
ov.mowglibende@paulageerts.nl
ov.shantihorde@paulageerts.nl
ov.pgwaterscouts@paulageerts.nl
ov.wildevaart@paulageerts.nl
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VERKIEZINGSPROCES OUDERVERTEGENWOORDIGER
Hoe loopt het proces van het kiezen van een oudervertegenwoordiger?
•

De ouders kunnen zich aanmelden na berichtgeving van het bestuur of de speltakleiding bijvoorbeeld i.c.m.
de informatie over de overvliegopkomst.

•

Informatie inwinnen en aanmelden kan via secretaris@paulageerts.nl.

•

Minimaal drie leden van het verenigingsbestuur kijken wie geschikt is. Onder deze drie vallen ten minste de
twee groepsbegeleiders.

•

Met de teamleiders wordt besproken welke ouders zich hebben aangemeld. Zij bepalen echter niet welke
oudervertegenwoordiger wordt voorgedragen!

•

In een brief vanuit de speltakken kunnen de aangemelde ouders zich voorstellen, bijvoorbeeld i.c.m. een
maandelijkse nieuwsbrief.

•

In deze brief staat een link of e-mailadres waar ouders vanaf twee weken daarna digitaal kunnen stemmen.

•

Stemmen kan alleen door ouders, één stem per kind per speltak.

•

De stemperiode duurt 2 weken.

•

De stemmen worden geteld door het secretariaat.

•

De ouders die de meeste stemmen hebben gekregen voor een speltak worden de oudervertegenwoordiger
voor een jaar. Het secretariaat laat de gekozen oudervertegenwoordigers dit weten, net als het bestuur en
de teamleiders.

•

Oudervertegenwoordigers kunnen zich herkiesbaar stellen voor een volgend seizoen.

•

We streven naar drie vergaderingen per jaar na: Iedere 3e woensdag van oktober, januari en april. Er kan
ten allen tijden een extra Groepsraad worden ingelast op aangeven van het bestuur minimaal 7 dagen voor
de dag van de vergadering mochten er belangrijke beslissingen nodig zijn die niet kunnen wachten op de
regulieren Groepsraad.
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