Verslag 1e Praktijkbegeleidersavond
maandag 8 oktober 2018

S
Locatie
Scoutinggroep De Zwervers (Zandheuvelweg 2-A te Veenendaal).
Aanwezig Die Wiltgreaff (Joyce), De Zwervers (Ims en Gregor), Rene, Wouter en Remco.
Afmelding Pieter Maritz, Tarcisius, Langenberg, Scouting Scherpenzeel e.o., OPV-Schoonoord, Jhr.
Schimmelpenninck, Spoorzoekers en Eline.

1.

Opening & vaststellen agenda
Remco opent deze vergadering om 20.00 uur. Helaas zijn er maar twee groepen aanwezig.

2.

Verslag vorige vergadering – d.d. 11 juni 2018
Dit verslag is goedgekeurd.

3.

Mededelingen
- Mededelingen Team TOET
o Wijzigingen Team TOET
▪ Joost is gestopt als trainer.
o Vacatures Team TOET
▪ Er zijn gesprekken met mogelijk nieuwe trainers.
- Mededelingen groepen
o Geen.

4.

Rondje groepen (kort en krachtig)
De Zwervers
Gaat goed. Ze hebben iemand die mogelijk de tweede praktijkbegeleider wordt. Momenteel
één aanmelding voor moduleweekend. Mogelijk meer.
Rol van Ims is wat veranderd. Nu meer PB-ers dan ondersteuner.
Sinds dit seizoen een nieuwe RSA groep er bij.
Die Witgreaff
Els doet dit seizoen een stapje terug. Er is een nieuwe groepsbegeleider in de groep. Mogelijk
komt er iemand bij als PB-er. Er zijn wat mensen die wellicht de training gaan volgen.

5.

Trainingen
Dit jaar drie trainingen: moduleweekenden, teamleiderstraining en Scouting Academy
Weekend.
Moduleweekend zit bijna vol. We groeien naar 40 deelnemers.

6.

Trainingsweekend Vrijwilligers (februari 2019)
- Promotie
o Er zijn kaartjes uitgedeeld met datum er op (tevens één gratis consumptie).
o Graag opnemen in jullie eigen jaarplanner
- Trainingswensen vanuit de groepen
o Willen jullie nadenken over de inhoud van de training. Alle wensen mogen
gemaild worden!
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7.

POP: praktijkbegeleiders ontwikkelplan
Met de twee aanwezige groepen hebben we hun TOP doorgenomen en dingen besproken.
We willen dit jaar graag veel praktijkbegeleiders gaan kwalificeren. Daarom de vraag aan
iedereen om de kwalificatiekaart voor PB-er door te nemen. Op basis daarvan een POP te
maken en een overleg te plannen met je praktijkcoach (=dezelfde als vorig jaar).

8.

Rondvraag / WVTTK
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9.

Sluiting
Om 21.33 uur sluit Remco de vergadering.
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