Verslag 3e Praktijkbegeleidersavond
maandag 11 juni 2018

Locatie
Aanwezig
Afgemeld

OPV-Schoonoord te Oosterbeek
Die Wiltgraeff, SC Lunteren, Tarcisius, Jhr Schimmelpennick, OPV-Schoonoord, Wouter,
Eline (voorzitter) Rene (verslag)
Scouting Scherpenzeel en Langenberg, Remco

1.Opening en vaststellen agenda.
Eline opent de vergadering en heet iedereen welkom, er zijn geen aanvullende agendapunten, de
agenda is vastgesteld.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 7 maart 2018
Het verslag wordt gekeurd.
3. Mededelingen Regio
Geen mededelingen vanuit de regio. Marcel geeft aan dat er een kwalificatiekaart van de
groepsbegeleiders op de komende LOSA wordt geïntroduceerd
4. Mededelingen groepen.
Die Wiltgraeff; 6 nieuwe leiding, de speltak teams worden nu gevormd, Els neemt even (2 jaar)een
rustpauze als praktijkbegeleider dit in verband met het volgen van een studie, Joyce neemt het
helemaal over.
Sc Lunteren; Kees-Jan en Michel stoppen als praktijkbegeleider.
OPV; gaat goed verder geen nieuws
Jhr Schimmelpennick; er zijn clinics georganiseerd voor de leiding, waaronder pionieren en orientatie
loop dat is fanatiek gedaan door de leiding was zeer geslaagd
Tarcisius; gaat goed verder geen nieuws
5. Trainingen
De jaarplanner komt via de mail.
6. Power Your Game
Alle groepen die aanwezig zijn hebben de Power Your Game gedaan. Marcel legt uit wat de bedoeling
is van dit agendapunt.
Vertel aan elkaar wat je ervaring is met het geven van de Power Your Game.
Punten die aan de orde moet komen zijn:
wat, hoe, ervaring, misschien anders, tips, gebruik achterkant, etc.
De groepen worden verdeeld in 3 groepjes en vertel aan elkaar de ervaringen van het game, diegene
die luister mag het straks vertellen aan de rest van de groep ( centraal)
Hier de ervaringen van de groepen die Power Your Game hebben gedaan;
Deelnemers waren enthousiast
Spel ziet er professioneel uit goed verzorgd
De kaartjes sorteren, sommige groepen wel andere niet met het sorteren kan je de belangrijkste zaken
aan bod laten komen.
Dobbelen ja in het begin, maar later bijgestuurd anders komen niet alle kleuren aan bod.
Uitleg stellingen moeten helder zijn een eigen interpretatie kan het gevolg zijn met kans op
onduidelijkheden.
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Verschil in beleving tussen oude en jonge leiding.
Moet meer zorg komen voor na traject, hoe nu verder
Stelling blind leggen.
Praktijkbegeleider ook mee laten doen met het spel.
Groepsbegeleider meer bij betrekken.
Diegene die de stelling trekt deze ook zelf als eerste motiveren.
Een half uur uittrekken voor de achterkant.
Na de ervaringen uitgewisseld te hebben, dienen de groepen nu een issue binnen de groep op papier
te zetten hoe we deze issue volgens de SMART methode kunnen aanpakken met hierbij een planning
voor de korte en lange termijn.
Om de issue te visualiseren waren er een 50 tal foto’s neergelegd en de groepen konden 1 foto
uitkiezen, centraal werd besproken welk issue de groep had en waarom die foto is uitgekozen.
6. Rondvraag
Geen
7. Sluiting
Om 21:55 wordt deze avond door Eline afgesloten
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