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De insteek voor het overleg is ‘Hoe betrek je je (assistent) patrouille leiders bij de opkomsten en hoe
train je dat’. Dit op basis van de ervaringen van scouting groep van Maasdijk in Heerenveen.
De eerste vraag is: Wat doe je als je PL’s en APL’s niet regelmatig de opkomsten bezoeken. Er worden
hierop een aantal suggesties gegeven; geef ze een bijzondere status; geef ze verantwoordelijkheid;
overleg met de ouders en kijk wat ze leuk vinden binnen het programma.
Het ploegen of patrouille systeem werkt als de PL’s en APl’s verantwoordelijkheid krijgen. Dit past bij
de doorlopende leerlijn. Investeer daarom in de PL’s en APL’s, geef ze verantwoordelijkheid. Als
leiding sta je vervolgens achter de PL’s en APL’s. Bespreek achteraf hoe het gegaan is, waardeer ze
positief en laat hen weten dat het niet erg is als iets mislukt.
Een aantal socio technische instrumenten kunnen je daarbij helpen zoals: Roos van Leary,
groepsrollen of kernkwadranten. Pas dit wel toe op het niveau van de scouts. Ga uit van hun
kwaliteiten want je hebt alle kwaliteiten nodig.
Geef de PL’s en APL’s hiervoor een training, bij voorkeur in een heel weekend. Gelijktijdig moet je
ook investeren in je team want hoe ga je dit aansturen. Bij de regio ligt al een dergelijke training op
de plank. Onder de aanwezigen is er veel animo voor een dergelijke training. Gevraagd wordt of het
‘team training’ dit niet zou kunnen verzorgen. Berend gaat in overleg met dit team, zorgt voor een
uitnodiging via Datumprikker. Gedacht wordt aan één dag in januari.
Daarna bespreken wij een andere vraag: Wie zet je bij elkaar in een bak? Als je het aan de leden zelf
overlaat dan krijg je; die wil bij die en die weer niet bij die! Hoe pak je dit aan?
Er komen een aantal suggesties: Start gewoon met een indeling en kijk of het werkt. Ga vervolgens
na een aantal maanden kijken of je kunt schuiven tussen de bakken. Je kunt het niet iedereen naar
de zin maken. Liever niet tijdens het seizoen wisselen maar als het niet anders kan moet je het doen.
En de laatste vraag die wij besproken hebben: Is er een lijst met het cursusaanbod van de regio?
Geantwoord wordt: Kijk op de website en je vindt het gehele aanbod van de regio en anders
informeer je bij het team training wat mogelijk is. Veel is op aanvraag te regelen. Daarnaast kun je
veel nieuwe ideeën opdoen op de Scout inn, Scoutivity en Scout out. En zegt een van de aanwezigen:
De kamptraining is het leukste om te doen!
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