Verslag 2e Praktijkbegeleidersavond
woensdag 2 maart 2022

Locatie
Langenberggroep, Ede
Aanwezige Langenberggroep, Scouting Scherpenzeel e.o., Fleur de Lis, Die Wiltgraeff en Jhr.
Groepen
Schimmelpenninck

1.

Opening & vaststellen agenda
We hebben elkaar al een tijd niet gezien. Daarom is erg een agenda, maar praten we elkaar
bij over de stand van zaken in de groepen, regio en het land.

2.

Besproken punten
De belangrijkste punten die we besproken hebben lees je hieronder.
Huiswerkopdracht Teamleiders
Er wordt gevraagd naar een eindopdracht voor de teamleiderstraining. Bestaat er een
opdracht waarmee een teamleider kan laten zien dat hij gekwalificeerd is. Nee deze bestaat
niet. We hebben wel een huiswerkopdracht in de training zitten. Deze opdracht kan je
gebruiken in je eind gesprek. Het kwalificeren van een teamleider gaat het zelfde als dat van
een leiding. Jij volgt de ontwikkeling en via een eindgesprek toets je of de kwalificaties
beheerst worden.
EHBO-trainingen
Inmiddels hebben we een EHBO-trainingsteam. De trainers hiervan worden momenteel door
Scouting Nederland en het Rode Kruis opgeleid. Streven is om dit seizoen een pilot-training te
houden en dat we volgend seizoen echt kunnen trainen. Groepen geven aan dat zij zelf ook
dingen regelen voor de EHBO-training. Dat is helemaal goed en blijf dat lekker doen. Kan je
via de plaatselijke Rode Kruis of Oranje Kruis een training krijgen, neem die dan vooral af. De
training vanuit Scouting is een echte snelcursus. Op deze website vind je de inhoud van de
training zoals wij hem straks kunnen geven: https://www.scouting.nl/scouting-academy/voorwie/ehbo-snelcursus
Ken je nog iemand die EHBO-training wilt worden? Laat hem/haar dan contact met ons
opnemen.
Scouting Academy Avond
Op verzoek van de PB-ers zijn we aan het kijken of we dit seizoen nog een Scouting Academy
Avond kunnen houden. Per mail en app houden we jullie op de hoogte.
Kampevent
In het weekend van 10, 11 en 12 juni wordt het kampevent gehouden. Tijdens dit weekend
kunnen deelnemers de kamptrainingen volgen en via uitdagende workshops (meer) leren over
het organiseren van kampen. Er is dit jaar ruimte voor 100 deelnemers en de organisatie heeft
laten weten al meer dan 50 inschrijvingen te hebben. Meer info vind je op:
https://www.kampevent.nl/
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Explorerstraining
In september van dit jaar wordt de interregionale explorertraining weer gegeven. Meer info
hierover vind je op: https://nederveluwe.scouting.nl/scouting-academy/explorerbegeleiderstraining
Spelkwaliteit materialen online
Er waren wat vragen over het project spelkwaliteit, het spel power up your game en de
trainingsmodule voor spelkwaliteit.
De materialen vind je hier:
https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/ondersteuning/project-spelkwaliteit
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/00.Nogopruimen/Spelkwaliteit-compleet.pdf
Gezocht: trainers en coaches
Wij zijn op zoek naar trainers (voor bevers en welpen), maar vooral naar praktijkcoaches. Ken
je iemand die dit leukt vindt of er meer info over wilt? Laat het dan aan ons weten!

3.

Sluiting
Fijn om elkaar weer even te spreken. Succes de komende tijd met de begeleiding van de
leiding. Als we jullie ergens mee kunnen helpen, dan horen we dat graag.
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