Beste ouders/verzorgers,
Sinds enkele jaren heeft Scouting Raboes een oudercommissie in het leven geroepen. In deze
oudercommissie worden de jongere speltakken vertegenwoordigd door één ouder per speltak.
Er zijn bij Scouting Raboes zes jeugdspeltakken, te weten Bevers, Kabouters, Welpen, Scout jongens,
Scouts meisjes en de Explorers.
Wat doet deze oudercommissie precies en waarom is dit belangrijk?
De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen de speltak, waar hun kind bij zit, tijdens de
groepsraad. De groepsraad is een vergadering waarbij de bestuurlijke beslissingen worden genomen
binnen de vereniging.
De oudercommissie heeft spreek- en stemrecht tijdens deze vergaderingen en kan hier aangeven
waar jeugdleden en ouders tegen aanlopen. Tevens kan de oudercommissie een belangrijke rol
spelen in zaken waarbij de ouders niet goed terecht kunnen bij de leiding.
Om tijdens de vergaderingen een goed beeld te hebben van wat er bij ouders speelt, willen wij graag
van u horen waar u tegen aanloopt, lastig vindt of mogelijk tips heeft waardoor het team van Scouting
Raboes nog beter kan functioneren. Uiteraard zijn complimenten ook leuk om te horen.
Wie zijn de OC-leden?
Op dit moment zijn de speltakken vertegenwoordigd door; Bart-Jan Smit (Bevers), Cindy Verrij-Visser
(Kabouters), Mathijs de Jong (Welpen), Niels Langendorff (Scouts meisjes en Scouts jongens) en
Arlene Bosman (Explorers).
U kunt u informatie altijd via het e-mailadres oc@scoutingraboes.nl doorgeven aan de
oudercommissie. Ook lopen de leden van de oudercommissie regelmatig rond op het Raboes, zodat u
ze kan aanspreken. U kunt ze herkennen aan de Raboesdas met OC-dasring.
Deelnemen aan de OC?
Zoals u kunt lezen zijn er op dit moment slechts 5 vertegenwoordigers. We zoeken momenteel nog
iemand voor de speltak Scouts jongens of Scouts meisjes.
Mocht u het leuk vinden om uw zoon of dochter bij één van deze speltakken te vertegenwoordigen in
de groepsraad, dan kunt u zich opgeven via het genoemde e-mailadres. Uiteraard mag u ook één van
ons aanspreken op het Raboes.
Tot op het Raboes,
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