Verslag 2e Praktijkbegeleidersavond
woensdag 7 maart 2018

Locatie
Aanwezig

Afgemeld

Langenberggroep te Ede
OPV-Schoonoord, Scouting Lunteren, De Zwervers, Scouting Scherpenzeel e.o.,
Langenberggroep, De Spoorzoekers, Tarcisius, Die Wiltgreaff, Joost, Rene, Wouter
(verslag) en Remco (voorzitter).
Jhr. Schimmelpenninckgroep

1.

Opening & vaststellen agenda
Remco opent deze vergadering iets na 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom.
Ims wilt graag module 4 (leeftijdseigen) toevoegen aan punt 9. In de vergadering bleek dat we
daar geen tijd voor hadden. Tip: check de module op de methodiekenbank van Scouting
Nederland.

2.

Verslag vorige vergadering – d.d. 9 oktober 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Mededelingen
- Mededelingen Team TOET
Geen.
- Mededelingen groepen
De Valleigroep en de Willaergroep zijn gefuseerd tot Scouting Scherpenzeel.

4.

Rondje groepen (kort en krachtig)
Patricia – OPV-Schoonoord
Gaat goed. Margo is weer actief. Aantal mensen op training. Dit seizoen geen
trainingswensen meer.
Angelique – Scouting Lunteren
Kees-Jan is er vandaag niet. Groepsbegeleidster wil weten of er een training voor
communicatie van leiding naar kinderen. Deze is er niet. Zit verweven in verschillende
modules. De persoon in kwestie kan die training zelf geven, maar vreemde ogen dwingen. Als
er een concrete vraag voor TOET is dan horen we dit graag.
Ims – de Zwervers
Is er de mogelijkheid om EHBO te volgen. 9 gegadigden.
Lastig om aan een instructeur te vinden binnen de regio. Gemeente in Ede heeft een
opleidingsbudget. Navragen bij Gemeente.
Monica vragen via website Scouting.nl. Zij kan een competentie-overzicht geven over de eisen
voor basisvaardigheden EHBO. Dan kan je plaatste vereniging hier mee aan de slag.
Vragen RS-groepsleiding over pubergedrag, depressiviteit en identiteit kinderen.
Trending depressiviteit bij jeugd.
Free being me zou deels kunnen aansluiten bij de wens hier boven.
Geluksspel, spel de verleiding
Week van respect website met allemaal informatie http://www.weekvanrespect.nl
Remco neemt deze vraag mee naar het GUTO.
Yvette en Liesbeth – Scouting Scherpenzeel
Meerdere die training volgen. Pijlen van hoe het gaat met de kwalificaties sinds de
mutatie/samenvoegen.
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Ralph - Langenberg
Leidingprobleem te kort is lastig. Erg groot. Zijn op zoek naar een extra praktijkbegeleider.
Groepsraden afgeschaft, TL-overleg en speltakoverleg ingevoerd. Stemmen is verschoven
naar de kleinere overleggen. Eind van het jaar evalueren of dit werkt. Er zijn alsnog wel
groepsraden 2x per jaar. Explotraining regio noord in methodiekenbank. Aanrader voor PB-er.
Onderdeel B.
Iris - Spoorzoekers;
Het komt langzaam op gang, nu met een aantal leiding die langer leidinggeeft trajecten te
starten.
Marcel – Tarcisius
Het loopt allemaal erg lekker. Enthousiast over training. Gaan aantal mensen naar ’t
kampevent. Geen bijzonderheden aan trainingswensen.
Joyce en Els – Die Wiltgreaff
Zijn wat mensen die trainingen willen volgen maar verder loopt het lekker.
Leidinggebrek bij RS deels opgelost. Naar aanleiding van spelkwaliteiten zijn ze bezig met het
opstarten van een rovergroep. PB-ers enthousiast rest moet nog even gekneed worden.
5.

Trainingen
- Moduleweekenden: stand van zaken
o Deelnemers werken aan hun TOP en Huiswerkopdracht. PB-ers zijn hier van op
de hoogte.
- Moduleweekenden: reacties deelnemers
o Deelnemers zijn enthousiast
- Teamleiderstraining
o Graag voor zorgen dat de TL’s hun huiswerk doen.
- Scouting Academy Weekend: reactie deelnemers
o Aanwezigen vonden het erg leuk. Voor herhaling vatbaar. PB-ers vinden dat ook.
o SA-weekend info te vaag, toen concreet was alweer te laat.
Mond op mondreclame werkt het beste.
o Planning van weekend is prima.
- Behoefte volgend seizoen (buiten standaard trainingen om)
o Geen specifieke behoefte. Wel kijken naar EHBO, Explo, Pubergedrag.

6.

Spelkwaliteit
- Tijdens de 3e PB-avond in juni gaan we aan de slag met de verdieping. Hiervoor worden
alle deelnemers aan vorige traject en dit traject uitgenodigd. Zij zorgen er voor dat ze het
spel ‘’power up your game’’ minimaal één keer hebben gespeeld.
- Andere PB-ers mogen aansluiten, maar moeten dan het spel gespeeld hebben. Het spel
is in ieder geval te leen bij de Regio ( via Remco) en via Marcel (Tarcisius). Ook de
andere groepen willen hem uitlenen.

7.

Inventarisatie komend seizoen
De aanwezige groepen verwachten heel wat deelnemers (ruim 30 mensen uit 8 groepen). We
moeten dus iets gaan doen. Er zijn verschillende opties waar Eline en Remco naar gaan
kijken. Groep groter dan 30 maken kan, maar dan goed kijken naar kwaliteit en aantal.
Wellicht twee groepen er van maken. In huidige locatie kan dat niet. Dan uitwijken.
Liesbeth: Leiding te kort dus speciaal traject bij RSA gestart voor doorstroming.
Marcel maakt zich zorgen over grootte groepen. Avonden vaak lastig. In een weekend alle
modules aanbiedt en dat je dan zelf kunt kiezen.
Ims: Kunnen jullie het niet 2x per jaar aanbieden.
Marcel: Andere regio doet roulerend 2x weekenden in het jaar alle modules afwisselend.
Scholen + honk voor een groot trainingsweekend lijkt een erg goede optie. Genoeg
connecties. Iets buiten de regio moet toch ook geen probleem te zijn.
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8.

Rondvraag / WVTTK
Marcel: Er is een routekaart voor pb-ers, willen gaan werken voor routekaart
groepsbegeleiders. Zoeken naar ervaren gb’s voor het meedenken. Eerste bijeenkomst is
dinsdag 21 maart.
Joost: Laatste seizoen als trainer binnen de regio. Bezig met nieuwe te verkrijgen. Weet je
iemand? Meld het dan!
Remco: Kampevent, schrijf je in! Bezoekmomenten tijdens moduleweekenden. Moment gaan
we verplaatsen naar iets later. Krijgen jullie uitnodiging voor. Snack wordt diner. Kwalificaties
PB-ers. Gaan we starten, gaan we opstarten. Keuze hoe gaan we dit doen?
Marcel voegt toe, 1e deel is gezamenlijk van PB-avond en eind is persoonlijk momentje.
Ims: is er een training voor PB-er? Marcel licht toe niet dubbel leren en training is 7 jaar oud.
Het is routekaart geworden.
Remco laat zien Op Kamp kwalificaties per speltak. Voor ieder pb-er een setje.

9.

Hoe doe jij het? Uitwisseling tussen de praktijkbegeleiders
Zie foto’s aan het einde van dit verslag.

10.

Sluiting
Remco sluit deze vergadering tegen 22.15 uur. Tot de volgende keer!

Wouter
Aangevuld voor Remco

3

Hoe bied je module 3 aan?
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Hoe bied je module 2 aan?
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Hoe houd je contact?
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