
 

Voettekst 1
 

Functieprofiel 

Oudervertegenwoordiger 
 
 
 
 
Iedere leeftijdsgroep met jeugdleden binnen Scouting Christiaan de Wet heeft een 
oudervertegenwoordiger. Onze groep heeft daarom vier oudervertegenwoordigers nodig, namelijk 
voor de bevers, welpen, scouts en explo's. De oudervertegenwoordigers hebben spreek- en stemrecht 
in de Groepsraad (algemene ledenvergadering). Zij zijn aanspreekpunt voor ouders voor het 
inventariseren van ideeën en suggesties richting leidingteam en bestuur. En zij geven het bestuur en 
de leiding gevraagd en ongevraagd advies in het belang van de jeugdleden. 
 
Wat doet een oudervertegenwoordiger? 

 Heeft een actieve rol in de Groepsraad en draagt bij aan besluitvorming. 

 Vertegenwoordigt jeugdleden en hun ouders van de eigen leeftijdsgroep. 

 Is (naast de leiding) aanspreekpunt voor de ouders van de desbetreffende leeftijdsgroep. 

 Heeft een signaalfunctie en geeft bestuur en leidingteams gevraagd en ongevraagd advies in 
het belang van de jeugdleden.  

 
Inschatting tijdsbelasting: 

 Twee keer per jaar een Groepsraad en incidenteel een overleg. Naar schatting gemiddeld 
twee uur per maand. 

 
Wij bieden:  

 Een leuke en overzichtelijke functie waarin je helpt om het niveau van het Scoutingspel binnen 
onze vereniging hoog te houden. 

 Samenwerking met betrokken en enthousiaste vrijwilligers, en het vergroten van je netwerk. 

 Minimaal twee keer per jaar een lekkere bak Scoutingkoffie. 
 
Procedure: 

 Aanmelden kan door vóór 10 oktober een mail te sturen naar bestuur@scoutingouderkerk.nl. 
We ontvangen graag ook je telefoonnummer zodat we contact op kunnen nemen. Vergeet niet 
te vermelden in welke leeftijdsgroep je kind momenteel zit. 

 We maken (eventueel telefonisch) kennis en kijken of jouw verwachtingen aansluiten op de 
inhoud van de functie, en beantwoorden meteen alle vragen die je eventueel nog hebt.  

 Begin oktober wordt een nieuwsbrief verstuurd waarin de aangemelde ouders zich 
voorstellen. Het is voor alle ouders vervolgens twee weken lang mogelijk om digitaal hun stem 
uit te brengen: één stem per kind per speltak. 

 De verkozen oudervertegenwoordigers nemen op 17 november deel aan hun eerste 
Groepsraad.  


