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Deze maand een bericht vanuit onze ouderraad.
Beste ouders en verzorgers,
Graag brengen we de volgende informatie over de ouderraad onder jullie aandacht. Als ouderraad
vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die bij Camelot opvang genieten.
Waarom een ouderraad?
Als ouderraad spelen we een rol in de communicatie met de ouders. Dankzij het medezeggenschaprecht
(adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de ouderraad inspraak
en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.
Wat doet een ouderraad?
Een ouderraad adviseert Camelot gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet
kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie
behandeld en worden adviezen geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de ouderraad contact met de ouders,
Camelot en indien nodig de GGD. We vergaderen circa 4 keer per jaar.
Wie zit er in de ouderraad?
Elke ouder die een kind op Camelot heeft kan in de ouderraad plaats nemen. Bij de samenstelling van de
ouderraad wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende
groepen op de opvang. Binnen de ouderraad is bepaald dat een ideale samenstelling 5 leden is. Momenteel
is dus nog één plaats vacant. Heeft u interesse, dan vernemen we dat graag via orcamelot@gmail.com of
spreek één van ons of de leidsters op Camelot gerust aan.
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Mochten er zaken zijn waarvan je vindt dat wij als ouderraad ons over moeten buigen, laat dit dan weten.
Graag vernemen we van u / jullie of:
- U interesse heeft om zich bij ons aan te sluiten.
- U interesse heeft in een ouderavond.
- U behoefte heeft aan specifieke informatie (evt. in combinatie met een ouderavond).
Je kunt één van de leden van de ouderraad aanspreken op Camelot. Ken je onze gezichten niet, vraag dan
gerust aan de leidsters van de groep om ons voor te stellen. Tevens kun je ons mailen op
orcamelot@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Neeltje van Dalen (voorzitter)
Arne Schouten
Carolien van Dortmont
Adeline Roza.

