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Pad Vinder
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Scoutinggroep:

Scouting groep S.F.N.

Praktijkbegeleider:

P. Raktijkbegeleider

Praktijkcoach:

P. Raktijkcoach

Kwalificering voor functie:

Welpen leidinggevende

Wat zijn je ervaringen en dan met name met betrekking tot je (nieuwe) functie:
Ik ben sinds het begin van het vorige seizoen als (hulp)leiding actief bij de Welpenspeltak. Inmiddels draai ik al
ruim één seizoen mee en heb ook al een zomerkamp als (hulp)leiding meegedraaid. Het is een heel divers team
en ik heb het idee dat ik een goede aanvulling hierin ben door mijn scoutingachtergrond. Ik kan bij de scouting
opkomsten direct in de praktijk toepassen hetgeen ik tijdens de moduleweekenden en de studie die ik nu volg
(PABO) heb geleerd.
Welke ontwikkeling(en) heb je doorgemaakt:
Heb de eerste maanden meegedraaid zonder zelf de programma’s te maken. Inmiddels help ik ook mee met de
voorbereiding van diverse programma’s zoals (deels) het invullen van het (afgelopen) Welpenweekend dat we in
thema hebben gedraaid. Komend zomerkamp zal ik een aantal programma’s actief helpen voorbereiden.
Wat is je traject geweest:
Als jeugdlid heb ik achtereenvolgens de navolgende speltakken doorlopen: Bevers, Welpen, Scouts en
Explorers. Inmiddels ben ik actief bij de Roverscouts, en tevens bij de Welpenspeltak als (hulp)leiding. Ik heb bij
de Regio de beide moduleweekenden gevolgd en zijn in SOL inmiddels de betreffende 12 deelkwalificaties door
de Praktijkbegeleider van onze groep toegekend.
Waar ben je goed in:
Ik volg momenteel een opleiding op de PABO waarbij ik inmiddels al het nodige op het gebied van
groepsprocessen, leeftijdseigene en presenteren heb meegekregen en wat ik goed kan toepassen bij de
wekelijkse opkomsten.
Waar wil je je hierna nog in ontwikkelen:
Ik wil me nog verder ontwikkelen in de diverse scoutingtechnieken, o.a. pionieren, hakken, zagen & stoken. Ik
wil graag het komende seizoen m’n kamperkenning gaan halen en heb aangegeven bij de groep dat ik ook
geïnteresseerd ben om de EHBO snelcursus te volgen.
Motivatie praktijkbegeleider:
De aspirant Welpenleiding is een duidelijke aanwinst voor het Welpenleidingteam door de ruime scouting
ervaring en de opgedane kennis in de huidige opleiding die gevolgd wordt. Er zijn, binnen het team, zeker
mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen Pad Vinder
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