Vaardigheidsinsigne welpen – extra insigne voor oudste welpen

Leiding voor één keer

Het insigne “Leiding voor één keer” is één van de vijf insignes die speciaal
ontworpen en bedacht zijn voor de oudste welpen. De vijf insignes bereiden voor
op de scouts en zijn daarom - in principe- bedoeld voor de oudste welpen
(gidsen).

Uitleg voor de welp
Je hoort bij de oudste welpen en misschien zit je al wel drie jaar, of langer, bij Scouting. Dan heb je
aan heel wat programma´s en activiteiten meegedaan. En mogelijk weet je zelfs wel beter dan jouw
leiding wat nou precies leuk is, en wat niet. Daarom ga je bij het insigne ‘Leiding voor één keer’ zelf
een (deel van een) opkomst voorbereiden en uitvoeren. Deze opdracht doe je samen met de andere
gidsen van je horde.
Je kan natuurlijk een bal en 4 pionnen pakken en een potje voetbal gaan spelen, maar bij dit insigne
komt net even iets meer kijken.
Bedenk/ Organiseer een activiteit voor de andere welpen. Hierbij moet je aan de volgende dingen
denken:
• Bedenk een activiteit waaraan alle welpen kunnen meedoen.
• Bespreek met je leiding wat je gaat doen. Zij kunnen jullie tips geven over of het wel of
misschien een minder goede activiteit is.
• Bespreek met de leiding welke materialen jullie nodig hebben. Zijn die materialen op het
clubhuis, regelt de leiding deze, of zorgen jullie er zelf voor dat alle materialen er zijn?
• Verdeel de taken. Wie vertelt de welpen wat de bedoeling is?Wie legt de spelregels uit?
Wat doet iedereen tijdens de activiteit? (Denk aan materialen klaarleggen, posten
bemannen, limonade maken, etc. etc.)
• Als je meerdere activiteiten doet, bedenk dan hoe lang elke activiteit duurt en schrijf dit op
in een draaiboek.
• Bespreek het draaiboek met de leiding, is het compleet? Waar heb je nog ondersteuning
van de leiding bij nodig?
• Je voert tijdens de opkomst je activiteit (samen met de leiding) uit.
• Na het uitvoeren van de activiteiten ruim je alles weer op en bespreek je samen met de
leiding wat jullie er van vonden.

Uitleg voor de leiding
Om dit insigne te halen is het de bedoeling dat de welpen zelfstandig (een deel van) het programma
kunnen samenstellen, voorbereiden en uitvoeren. Als leiding voel jij het beste aan wat jouw gidsen al
wel en niet kunnen. Openen zij of doen jullie als leiding dat? Kan je aan de zijlijn blijven staan of moet
je iets meer aansturen? Bij dit insigne gaat het om de ervaring van het leiding geven, niet om de
perfectie hiervan. Het is dus als leiding prima toegestaan tips en trucs te geven, het moet uiteindelijk
(op welke manier dan ook) een succeservaring voor de welpen worden.
Bij het zijn van ‘leiding voor één keer’ kun je op de volgende punten letten:
• Hebben de oudste welpen allemaal een bijdrage geleverd?
• Is er goed samengewerkt?
• Hebben ze hun best gedaan een programma te maken dat aantrekkelijk is voor alle leden?
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