Project spelkwaliteit
Aan: Alle teamleiders, praktijkbegeleiders, groepsbegeleiders, secretarissen en voorzitters van regio Zeeland.
Beste Scout,
Voortbordurend op het succes van groepsontwikkeling heeft Scouting Nederland het project spelkwaliteit
ontwikkeld!
Spelkwaliteit is tijdens de afgelopen regioraad naar voren gekomen als een belangrijk speerpunt om als regio
mee aan de slag te gaan. Daarom heeft de regio een spelspecialist en een projectleider van Scouting
Nederland uitgenodigd om met ons te werken aan de verbetering van de spelkwaliteit van de Zeeuwse
groepen. Scouting Nederland heeft daarvoor een aantal methodieken ontwikkeld zoals het spel “power up
your game”. Elke groep die deelneemt aan dit project krijgt dit spel en de andere methodieken (t.w.v. € 50,=)
gratis mee.
Iedereen die binnen zijn of haar groep de kar trekt of wil gaan trekken in het verbeteren van het spelaanbod, is
bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de twee trainingsdagen die aan het project voorafgaan.
Tijdens deze dagen leer je de verschillende methodieken gebruiken en krijg je achtergrondinformatie en
handvatten die je nodig hebt om binnen je groep aan de slag te gaan met de spelkwaliteit.
Per scoutinggroep kunnen er twee personen deelnemen aan deze training. Het maximum aantal deelnemers is
beperkt, slechts 24 (dus 12 groepen). Dus wees er snel bij en geef je op!
Details:
Data:
Tijden:
Plaats:
Kosten:

Inschrijven:

23 april en 21 mei (beiden op zondag).
Op beide dagen starten we om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigen we om ca. 16.30
uur.
Oosterschans 2, 4465 AZ, Goes; Clubgebouw van scoutinggroep Frans Naerebout (De Baak)
€ 21,00 per dag (dat is inclusief lunch)
De regeling reiskostenvergoeding voor trainingen is van toepassing. Klik op onderstaande link
om te lezen hoe die regeling werkt.
http://www.scoutingzeeland.nl/trainingen/reiskostenregeling
Log in op SOL en ga naar inschrijven trainingen of kopieer de volgende link:
https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=16725

Nog vragen?

Inschrijving is mogelijk tot en met 30 maart.
Stuur een e-mail naar tdb@scoutingzeeland.nl.

Het scoutingspel kan altijd
LEUKER, SPANNENDER, LEERZAMER, AFWISSELENDER,
ZINVOLLER!
Want een kwalitatief goed scoutingspel maakt scouting leuk en daagt
meiden en jongens uit zich persoonlijk te ontwikkelen. Dát is waar Scouting
zich voor inzet.
Met vriendelijke groet,
Trainingsteam Regio Scouting Zeeland

Project Spelkwaliteit

