Even voorstellen: De Centrale Ouderraad (COR)
Mijn naam is Helen van Rooijen en ik ben de moeder van Daniël en Robert. Beiden zitten op de
NSO de Kajuit. Sinds 2011 ben ik lid van de decentrale oudercommissie en de COR, sinds medio
2018 ben ik voorzitter van de COR. Ik vind het erg interessant en prettig om betrokken te kunnen
zijn bij de centrale ouderraad. Het is fijn om met een kritische blik mee te kunnen kijken naar het
beleid van Vlietkinderen en hierover advies te geven. Ook is het leuk om te zien hoe het beleid
vertaald wordt naar de uitvoering op de diverse locaties.
Ik werk als opleider binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Helen van Rooijen
Mijn naam is Tom van der Zalm. Samen met Yvonne heb ik twee dochters: Thirza en Veerle.
Thirza zit bij de NSO Zeepaardjes (locatie 't Kompas) en Veerle bij KDV De Duikertjes (ook locatie
't Kompas). Sinds half 2016 ben ik lid van Centrale Ouderraad, omdat ik graag een bijdrage lever
aan verbeteringen binnen Vlietkinderen en ouders daarin wil vertegenwoordigen. Daarnaast ben ik
voorzitter van de Decentrale Oudercommissie van Vlietkinderen locatie 't Kompas (Leidschenveen).

Tom v.d. Zalm
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Ik ben Rik Schürmann, mijn vrouw Laura en ik zijn de trotse ouders van Anna, Simon en Eva.
Anna en Simon zitten bij NSO de Zeppelin en Eva Piggelmee, bij beide locaties ben ik lid van de
decentrale ouder commissie. Betrokkenheid bij de organisatie waar mijn kinderen een goed aantal
uren per week doorbrengen is voor mij eigenlijk vanzelfsprekend. Ik vind het belangrijk dat we als
ouders daar, waar we kunnen, ideeën en feedback geven (en hoor die van jullie ook graag!) om zo
samen met Vlietkinderen een goede opvang in stand te houden. Ik werk vier dagen in de week bij
het CBS aan cijfers over de langdurige zorg, op vrijdag ben ik klimrek/papa/taxi.

Rik Schürmann
Mijn naam is Margreet Huls, moeder van Cato en Valerie en momenteel in verwachting van onze
derde kleine telg. Omdat mijn kids heel wat uren in de week doormaken op KDV Plons en NSO De
Fontein, vind ik het leuk om betrokken te zijn en mee te kunnen denken bij dat wat de
Vlietkinderen-organisatie zoal bezighoudt. Zodoende ben ik lid geworden van de oudercommissie
van KDV Plons en de Centrale ouderraad van Vlietkinderen.
Heb je vragen of ideeën, laat het ons weten!

Margreet Huls
Verder nog lid van de COR: Mariska Hakkenberg
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