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Introductie
Scouting Polanen is een gemengde vereniging die kinderen en jongeren een actieve en utdagende invulling van
hun vrije tijd biedt. De activiteiten die Scouting Polanen doet zijn niet alleen leuk, maar ze dragen ook bij aan de
persoonlijke onwikkeling van kinderen en jongeren. Scouting en zo ook Scouting Polanen is georganiseerd in
groepen verdeeld over diverse leeftijdsgroepen. Scouting Polanen kent de volgende groepen met allemaal hun
eigen opkomsttijden:
Bevers (5 t/m 7 jaar)
zaterdagmiddag 14:00 – 16:00 uur
Welpen (7 t/m 11 jaar)
zaterdagmiddag 14:00 – 16:00 uur
Scouts (11 t/m 15 jaar)
zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 uur
Explorers (15 t/m 18 jaar)
vrijdagavond 19:30 – 22.00 uur
Stam (18 t/m 21 jaar).
Zaterdagmiddag 19:00 – 23:00 uur
Als vrijwilliger geef je leiding aan Bevers, Welpen of Scouts of begeleiding aan de Explorers. De Stam heeft geen
begeleiding. Een functie waarin je kan groeien en jij jezelf kan ontwikkelen. Daar heb je niet alleen wat aan bij
Scouting, maar ook in je (toekomstige) werk of opleiding.
Scouting Polanen heeft een praktijkbegeleider en groepsbegeleider. De praktijkbegeleider zrogt voor de
persoonlijke ontwikkeling van de leiding. Zit je op je plek? Heb je voldoende uitdaging? Wil of moet je nog een
cursus doen? De groepsbegeleider zorgt voor een goed lopende samenwerking tussen de verschillende groepen.

Leiding geven
Iedere groep heeft zijn eigen leidingteam. Dit team verzit voor iedere opkomst een activiteit en zorgt voor de
voorbereidingen en goede uitvoering hiervan. Vanuit scouitng zijn er verschillende handvatten om een gevarieerd
programma te maken die bij scouting past. Samen met je leidingteam maak je per kwartaal of half jaar een
planning voor de komende tijd. De groepsbegeleider verzameld alle programma’s en checkt of alle programma’s
afgestemd zijn op elkaar en de algemene agenda vna Scouting Polanen. Met je leidingteam spreek je af wie
welke opkomst voorbereid.

Kennismakingsperiode
Je maakt kennis met de groepsbegeleider en praktijkbegeleider in een introductiegesprek. Hierin bespreek je jou
verwachtingen en die van de vereniging. Wanneer je besluit als leider of leidster bij één van de groepen aan de
slag te willen start een kennismakingsperiode.
Je maakt kennis met je leidingteam en één van de leden van jou nieuwe leidingteam zal jou buddy/mentor
worden. Hij of zij zal je alles van de vereniging laten zien en leren wat het leiding geven inhoud. Gedurende deze
periode zul je, geheel volgens de Scoutingtraditie, met groeiende zelfstandigheid leiding kunnen geven.
Na je kennismakingsperiode heb je met de praktijkbegeleider en groepsbegeleider een evaluatiegesprek. Is alles
goed verlopen? Moeten verwachtingen worden bijgesteld? Ook wordt dan gekeken naar de nodige en gewenste
vaardigheden die horen bij de functie die je wilt doen.

Scouting Academy
Binnen scouting zijn er veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Dit is één van de speerpunten van
scouting. Voor leiding en andere functies binnen Scouting is daarvoor de Scouting Academy. Hier wordt
omschreven welke vaardigheden (competenties genoemd) je moet hebben voor bepaalde functies en hoe je die
kunt behalen. Door deze vaardigheden te toetsen d.m.v. cursussen of zelfstudie kun je gekwalificeerd leiding
worden. Je beschikt dan over alle kennis om je functie als leiding goed te kunnen uitvoeren.
Scouting Academy is zo opgebouwd dat de vaardigheden die je als vrijwilliger binnen Scouting opdoet, ook buiten
Scouting van waarde zijn. De competenties van de Scouting Academy worden ook buiten Scouting officieel
erkend.

Interesse?
We hopen dat jou interesse voor het geven van leiding bij één van de groepen is gewekt of versterkt. Neem dan
contact op met onze groepsbegeleider Ilona van der Hout via groepsbegeleider@scoutingpolanen.nl. Natuurlijk
ben je altijd welkom om een keer langs te komen om te zien hoe het er bij Scouting Polanen aan toe gaat.
Hopelijk tot ziens!
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