Ontdek de scouts
De kinderen van 11 tot en met 15 jaar worden scouts genoemd. De scouts hebben een
gevarieerd programma waarin ze worden uitgedaagd. Dit alles gebeurt onder leiding van
deskundige vrijwilligers.
Bent u niet alleen onbekend met de scouts maar ook onbekend met Scouting? Download dan ook de
Help! Mijn kind zit op Scouting! Folder op www.scoutingjanhilgers.nl/voor-ouders
Tijdens de Scoutingopkomsten doen wij verschillende uitdagende activiteiten waarbij we uitgaan van
de spelvisie van Scouting Nederland. Bij elke opkomst variëren de activiteiten. Je kunt hierbij denken
aan sport en spel, vuur maken, je eigen pizza of popcorn maken in een houtoven, een stopmotion film
maken of pionieren. Deze opkomsten worden aan de hand van de doorlopende leerlijn gevormd en
geven de mogelijkheid tot het verdienen van insignes. Naast de opkomsten hebben we door het
seizoen heen leuke kampen, met als grote klapper het zomerkamp in de zomervakantie.
Bij de Jan Hilgers hebben de scouts in principe elke zaterdagmiddag opkomst van 14:00 tot 16:30. Als
het een keer anders is wordt u daar tijdig over geïnformeerd via een e-mail. Daarnaast kunt u de
jaarplanning van onze scoutinggroep vinden op www.scoutingjanhilgers.nl/jaarplanner

Doorlopende leerlijn
Binnen scouting Nederland is er een doorlopende leerlijn en hier werken wij binnen onze groep
ook aan. De doorlopende leerlijn is om elke speltak uitdagend te houden. Scouting is niet
alleen heel leuk, maar ook heel leerzaam, daarom zijn er 8 activiteitengebieden door Scouting
Nederland ontwikkeld waar wij mee werken: Expressie, Identiteit, Internationaal, Samenleving,
Sport en spel, Uitdagende Scouting technieken, Veiligheid en gezondheid en Buitenleven.
Hoe ouder de jeugdleden worden, hoe minder begeleiding er is rondom programmering en
organisatie. Het werken in subgroepen en bijvoorbeeld het gebruik maken van een troepraad, helpen
daarbij. Op deze manier krijgen scouts steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfbestuur.
Uiteindelijk komt het erop neer dat het Scoutingprogramma dat we aanbieden aan onze jeugdleden op
allerlei manieren aansluit bij hun ontwikkeling. Niet alleen in de activiteiten die we doen, maar ook in
de manier waarop we de activiteiten aanbieden en in de manier waarop we met de jeugdleden
omgaan.

Insignes
Scouting is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, de jeugdleden leren er ook veel. Elke
opkomst is erop gericht dat de scouts iets leren. Dit kan kennis zijn over bepaalde
onderwerpen maar ook leren samenwerken, van andere leren en elkaar te respecteren. De
scouts kunnen met de opkomsten insignes verdienen. Deze insignes zijn er op drie niveaus. De
scouts beginnen met het basisinsigne. Daarop volgt het verdiepende insigne waarbij er
mogelijkheid is tot een specialisatie insigne. De basis en verdiepende fases bestaan uit zeven
insignes per fase.
Het scoutsteam streeft erna om per seizoen drie insignes per scout uit te delen. Voor elk insigne
moeten de scouts drie challenges behalen. De scouts hebben keuze uit ongeveer vijf challenges per
insigne. De challenges variëren van zes nachten in een tent slapen tot meehelpen aan een
maatschappelijke activiteit zoals de dodenherdenking. Zodra een scout drie challenges heeft behaald
verdient hij het basisinsigne. De scout kan nu verder voor het verdiepende insigne. Hierbij moet de
scout weer drie challenges behalen om het verdiepende insigne te verdienen. Zodra de scout
meerdere verdiepende insignes heeft verdiend kan hij zich specialiseren. Enkele voorbeelden hiervan
zijn: banket bakker, bushcraft, fotograaf of internetspecialist.
Voor de aanschaf van de vaardigheidsinsignes willen wij u aan het begin van elk seizoen om een
extra bijdrage vragen. Dit gaat om €5,10 en kan contant betaald worden bij de leiding, of kan worden
overgemaakt naar rekeningnummer NL08INGB0004952696 t.n.v. Scouting Jan Hilgers, graag onder
vermelding van de naam van uw kind en ‘insignes scouts’.

Benodigdheden voor scouts
Om een goede scout te zijn en alle programma’s goed uit te kunnen voeren is er een aantal
attributen nodig. Hierbij kunt u denken aan een zakmes, slaapmatje, slaapzak en een goede
rugzak.
Elke ploeg heeft zijn eigen zakmes. Daarnaast mogen de scouts zelf ook een zakmes hebben. Om het
gebruik van een zakmes veilig te houden adviseren wij geen Zwiters zakmes maar bijv. een opinel
mes. Een Opinel mes kan je ‘vastzetten’. Het lemmet van het mes moet niet kunnen inklappen zonder
dat je daarvoor een knopje/schuifje moet inklikken. Dit voorkomt dat er vingers tussen het lemmet en
het handvat komen te zitten.
Bij de scouts gaan we regelmatig hiken of doen we activiteiten waarbij goede schoenen handig zijn.
Wij zien dan graag ook stevige berg- of wandelschoenen bij onze scouts. In de zomer zien we daarom
liever geen slippers. Dit omdat slippers snel uit schieten en dit kan gevaarlijk zijn tijdens opkomsten. In
plaats van slippers zien wij graag sandalen, bijvoorbeeld Teva's.
Op kampen slapen onze scouts, en de leiding, in tenten. Vanwege onder andere de ruimte in de tent
zien wij liever geen luchtbedden maar zelfopblaasbare matjes. Deze matjes nemen minder ruimte in
en zijn makkelijker mee te nemen door de scouts zelf op bijvoorbeeld een hike of fietstocht.
Voor het slapen adviseren wij naast een zelfopblaasbaar matje een goede slaapzak. Wij hebben
graag een slaapzak die niet te groot is en dus makkelijk meegenomen kan worden. Indien mogelijk
een slaapzak die in of aan een backpack kan worden bevestigd
Om alle spullen mee te kunnen nemen willen wij dat de scouts een rugzak (backpack) hebben. Zo
kunnen de scouts alle spullen op hun rug meenemen. Dit is erg praktisch bij een hike of fietstocht. Het
is belangrijk om een goede rugzak te hebben en bij het kopen van een rugzak zijn er meerdere punten
waar je op moet letten. Wil je daar meer informatie over kom het bij ons vragen of ga naar een betere
outdoor winkel zoals de Bever sport.

Kampen
Elk seizoen hebben we meerdere kampen. De scouts genieten hier enorm van en het is vaak
het hoogte punt van het jaar. Per seizoen hebben we drie weekendkampen en een zomerkamp.
Een van de weekendkampen is een kamp met heel de regio! Één kamp is op het clubhuis en
één weekend op een bijzondere locatie. Het zomerkamp is één week lang in de zomervakantie
en ook deze locatie is elk jaar een verassing.
De extra bijdrage voor weekendkampen ligt rond de €15,-, maar dit kan soms afwijken. Van dit bedrag
wordt al het materiaal, eten, terrein kosten en activiteiten bekostigd. Aan het einde van het seizoen, in
de eerste week van de zomervakantie (voor basisscholen in regio midden-Nederland), vindt het
zomerkamp plaats. De kosten voor dit kamp bedragen ongeveer €100,- . Van dit bedrag wordt de huur
van de terrein, het eten, materialen en uitjes betaald (zoals een dagje zwemmen of kanoën).
Voor elk kamp vraagt de leiding u een gezondheidsformulier in te vullen voor uw kind. Dit is voor ons
handig zodat we in geval van nood alle belangrijke informatie hebben zoals allergieën informatie,
welke medicijnen uw kind neemt, en bij welke zorgverzekering hij/zij ingeschreven staat. Daarnaast is
het ook nodig voor het juridische aspect. Door het formulier te ondertekenen(dit is niet verplicht) geeft
u ons toestemming in geval van nood te handelen. Wij zullen natuurlijk altijd zo spoedig mogelijk
contact met u opnemen en u op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Spreekbeurt
Scouting Nederland heeft speciaal voor scouts een spreekbeurtpakket gemaakt.
In het pakket zitten posters, folders en een cadeautje voor alle klasgenoten! Het pakket is te koop voor
€3,50 bij de ScoutShop, kijk voor meer informatie op de website van Scouting Nederland:
www.scouting.nl/scouts/voor-scouts/spreekbeurt

Wat verwachten wij van u?
Er zijn enkele dingen die wij als leiding verwachten van ouders. Daarnaast hopen wij dat
ouders betrokken willen raken bij de speltak of de groep.
Wij verwachten van u als ouder dat u de onze e-mails leest en zo snel mogelijk reageert indien hierom
gevraagd wordt. Daarnaast verwachten wij dat u uw kind tijdig afmeldt voor een opkomst of kamp als
hij of zij niet aanwezig kan zijn. Als uw kind aanwezig is verwachten wij dat hij/zij op tijd is en in
complete scoutfit. Andersom verwachten wij van u als ouder om ons te informeren over praktische
zaken aangaande uw kind. Heeft hij/zij iets bijzonders? Dan kunnen wij hier rekening mee houden.
Ook als het bijvoorbeeld op school of thuis niet zo goed gaat, kunt u ons daarover vertellen.

Vragen of opmerkingen?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u na een
opkomst een van de leiding aanspreken, of een e-mail sturen naar scouts@scoutingjanhilgers.nl

