Informatieblad leiding
Bezoekadres:
Duyvenvoordestraat 54
2681 HN Monster

Postadres:
Valckesteyn 7
2681 HV Monster

Internet:
www.scoutingpolanen.nl
vereniging@scoutingpolanen.nl

Inleiding
Scouting Polanen is een gemengde vereniging die kinderen en jongeren een actieve en uitdagende
invulling van hun vrije tijd biedt. De activiteiten die Scouting Polanen doet zijn niet alleen leuk, maar ze
dragen ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Scouting en zo ook
Scouting Polanen is georganiseerd in speltakken verdeeld over diverse leeftijdgroepen. Scouting
Polanen kent de speltakken Bevers (5 t/m 7 jaar), welpen (7 t/m 11 jaar), scouts (11 t/m 15 jaar),
explorers (15 t/m 18 jaar) en roverscouts (18 t/m 21 jaar). Als vrijwilliger geef je leiding of begeleiding
aan één van deze speltakken, een functie waarin jij jezelf ook kan ontwikkelen. Daar heb je niet alleen
wat aan bij Scouting, maar ook in je (toekomstige) werk of opleiding.

Kennismakingsperiode
Wanneer je je aanmeldt als leider of leidster bij één van de speltakken start je tijdens de
kennismakingsperiode met een inwerkingsprogramma. Uiteraard word je geïntroduceerd bij de speltak
en het leidingteam. De eerste maanden word je gekoppeld aan een buddy of mentor. Hij of zij zal je
op sleeptouw nemen, geheel volgens de Scoutingtraditie van afnemende begeleiding en groeiende
zelfstandigheid.
Scouting Polanen heeft ook een praktijkbegeleider en groepsbegeleider. De praktijkbegeleider zorgt
voor de ontwikkeling van de leiding. De groepsbegeleider voor het goed lopen van de verschillende
speltakken. Je krijgt met de groepsbegeleider/praktijkbegeleider een introductiegesprek. Hierin zal de
praktijkbegeleider/groepsbegeleider je wegwijs maken in Scouting, in het leiding geven bij Scouting
Polanen en maakt afspraken omtrent wederzijdse verwachtingen. Na de kennismakingsperiode heb je
met de praktijkbegeleider/groepbegeleider een tweede gesprek waarin deze periode samen
geëvalueerd wordt en verwachtingen over en weer bijgesteld kunnen worden. Het inwerkprogramma
wordt afgesloten met een derde gesprek met de praktijkbegeleider/ groepbegeleider waarin je tot
basisleidinggevende benoemd kan worden. Leiding geven
Iedere groep/speltak heeft zijn eigen leidingteam. Dit team verzint voor iedere opkomst een activiteit en
zorgt voor de voorbereiding en uitvoering hiervan. Vanuit scouting zijn er verschillende handvatten om een
gevarieerd programma te maken. Hier maak je kennis mee tijdens je kennismakingsperiode.
Samen met je team maak je per kwartaal of half jaar een planning voor de komende tijd. De
groepsbegeleider verzameld alle progamma’s en checkt of alle programmas afgestemd zijn op de
algemene agenda van Scouting Polanen. Met je team spreek je af wie welke opkomsten voorbereid.
De tijden van de opkomsten zijn per speltak verschillend:
Bevers
zaterdagmiddag 14:00 tot 16:00 uur
Welpen
zaterdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur
Scouts
zaterdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur
Explorers
vrijdagavond
19.15 tot 22.00 uur

Scouting Academy
Ontwikkeling is bij Scouting gericht op de persoonlijke ontwikkeling van Scoutingleden, waarbij ervoor
gezorgd wordt dat de leden voldoende deskundigheid hebben om de verschillende functies binnen
Scouting te kunnen vervullen. Deze ontwikkeling staat bij Scouting Academy centraal.
Het doel van Scouting Academy is dat de vaardigheden die je als vrijwilliger binnen Scouting opdoet,
ook buiten Scouting van waarde zijn. Daarom worden deze vaardigheden, ook wel 'competenties'
genoemd, buiten Scouting officieel erkend. Zo zorgt Scouting ervoor dat je als vrijwilliger
vaardigheden opdoet die ook buiten Scouting gebruikt kunnen worden en heeft Scouting profijt van
gekwalificeerde leiding. De kwaliteit van het Scoutingspel neemt tenslotte een belangrijke rol in binnen
Scouting in Nederland.

Interesse
Wij als Scouting Polanen hopen dat je interesse voor het geven van leiding aan één van onze
speltakken met dit informatieblad is gewekt. Kom gerust een keer langs om te kijken hoe het eraan
toegaat! Wil je van tevoren meer informatie? Dan kan je contact opnemen met Marijn Mostert,
praktijkbegeleider/groepsbegeleider bij Scouting Polanen via 06-42906093 of
groepsbegeleider@scoutingpolanen.nl

