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TEAM & GROEP



JEUGDLEDEN



ACCOMMODATIE & MATERIAALACCOMMODATIE & MATERIAAL

Stelling: Stelling: 
Er is voldoende ruimte om binnen te spelen.Er is voldoende ruimte om binnen te spelen.



ACCOMMODATIE & MATERIAALACCOMMODATIE & MATERIAAL

Stelling: Stelling: 
Er is voldoende ruimte om buiten te spelen.Er is voldoende ruimte om buiten te spelen.



ACCOMMODATIE & MATERIAALACCOMMODATIE & MATERIAAL

Stelling: Stelling: 
Er is voldoende materiaal om een eigen Er is voldoende materiaal om een eigen 

Scoutingspel mee te spelen.Scoutingspel mee te spelen.



ACCOMMODATIE & MATERIAALACCOMMODATIE & MATERIAAL

Stelling: Stelling: 
De accommodatie is opgeruimd en schoon.De accommodatie is opgeruimd en schoon.



ACCOMMODATIE & MATERIAALACCOMMODATIE & MATERIAAL

Stelling: Stelling: 
Er zijn voldoende financiën voor onze  Er zijn voldoende financiën voor onze  

activiteiten.activiteiten.



ACCOMMODATIE & MATERIAALACCOMMODATIE & MATERIAAL

Stelling: Stelling: 
Ons lokaal is herkenbaar als zijnde van  Ons lokaal is herkenbaar als zijnde van  

onze speltak.onze speltak.



ACCOMMODATIE & MATERIAALACCOMMODATIE & MATERIAAL

Stelling: Stelling: 
Jeugdleden hebben inspraak in de inrichting Jeugdleden hebben inspraak in de inrichting 

van het lokaal.van het lokaal.



ACCOMMODATIE & MATERIAALACCOMMODATIE & MATERIAAL

Stelling: Stelling: 
De accommodatie voldoet aan de eisen van De accommodatie voldoet aan de eisen van 

een speelveilige omgeving.een speelveilige omgeving.



ACCOMMODATIE & MATERIAALACCOMMODATIE & MATERIAAL

Stelling: Stelling: 
Er is voldoende spelmateriaal.Er is voldoende spelmateriaal.



SPEL

Stelling: 
Er is een afwisselend en evenwichtig  

meermaandenprogramma.



SPEL

Stelling: 
We bereiden de programma’s voor.



SPEL

Stelling: 
We werken minimaal twee keer per seizoen 

aan insignes of badges.



SPEL

Stelling: 
Na elke opkomst evalueren we ons  

programma.



SPEL

Stelling: 
De spelvisie SCOUTS is verwerkt in ons 
programma of de organisatie van onze 

speltak.



SPEL

Stelling: 
We maken gebruik van het spelaanbod van 

Scouting Nederland.



SPEL

Stelling: 
Onze kinderen hebben minimaal één keer 
per jaar een ontmoeting met kinderen van 

een andere groep.



SPEL

Stelling: 
De activiteiten worden goed voorbereid, 
uitgelegd en indien nodig bijgestuurd.



SPEL

Stelling: 
We passen de doorlopende leerlijn toe.



SPEL

Stelling: 
We gebruiken de activiteitengebieden om 
een afwisselend programma te maken.



OUDERS

Stelling: 
Ouders zijn tevreden over de activiteiten.



OUDERS

Stelling: 
Er is elk jaar een een-op-eencontact met de 

ouders van elk jeugdlid.



OUDERS

Stelling: 
Onze meermaandenplanning is bij ouders 

bekend.



OUDERS

Stelling: 
De ouders kennen de meerwaarde van 

Scouting.



OUDERS

Stelling: 
Ouders worden duidelijk en tijdig ingelicht 

over activiteiten en afspraken.



OUDERS

Stelling: 
Ouders worden regelmatig betrokken en 
voelen zich betrokken bij de activiteiten.



OUDERS

Stelling: 
Ouders weten de datum van het zomerkamp 

ruim op tijd.



OUDERS

Stelling: 
De communicatie tussen ouders of  

jeugdleden en leiding verloopt goed.



TEAM & GROEP

Stelling: 
Er is een goede samenwerking in het team.



TEAM & GROEP

Stelling: 
Er zijn tussen de speltakken onderling  
afspraken over de doorlopende leerlijn.



TEAM & GROEP

Stelling: 
Er is een enthousiaste en positieve sfeer in 

de groep.



TEAM & GROEP

Stelling: 
Het team voldoet aan het teamprofiel.



TEAM & GROEP

Stelling: 
Het aantal acties dat de groep organiseert, 

is naar ieders tevredenheid.



TEAM & GROEP

Stelling: 
Er zijn voldoende leidinggevenden bij onze 

speltak.



TEAM & GROEP

Stelling: 
Binnen onze groep hebben wij een visie 

over spel.



TEAM & GROEP

Stelling: 
In de groep kunnen we elkaar aanspreken 
op het nakomen van gemaakte afspraken.



TEAM & GROEP

Stelling: 
We gaan respectvol met elkaar om.



TEAM & GROEP

Stelling: 
Individuele kwaliteiten van vrijwilligers 

worden op de juiste manier benut.



TEAM & GROEP

Stelling: 
De vrijwilligers zijn niet overbelast met  

diverse functies en taken.



TEAM & GROEP

Stelling: 
Wij zijn blijvend actief in onze eigen 

ontwikkeling als leidinggevende.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
De jeugdleden hebben zichtbaar plezier bij 

de opkomsten.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
De jeugdleden die overgevlogen zijn,  

worden goed opgevangen en begeleid.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
De jeugdleden die komen kijken, worden 

ook allemaal lid.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
Er is een goede balans in aandacht richting 
jeugdleden met en zonder probleemgedrag.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
De jeugdleden worden gestimuleerd in hun 

zelfstandigheid.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
Er zijn voldoende jeugdleden.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
De jeugdleden zijn tevreden over de kwaliteit 

van de activiteiten.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
Door middel van onze activiteiten dagen wij 

onze jeugdleden uit zich te ontwikkelen.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
De jeugdleden worden, op eigen niveau,  

betrokken bij het bedenken en de  
organisatie van de activiteiten.



JEUGDLEDEN

Stelling: 
De jeugdleden hebben vriendschappen 

binnen de speltak.










