Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft 100.000
actieve leden! De 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan
1.100 Scoutinggroepen.
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en
uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen
te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een
natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.
Scouting Sint Maarten heeft ongeveer 140 leden en is één van de twee scoutinggroepen in
Hoofddorp. Er zijn verschillende soorten Scouting: landscouting, waterscouting en luchtscouting. Sint
Maarten is een waterscouting groep. Binnen onze groep zijn er verschillende speltakken waarin
kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen.
Voor onze jongste speltak, de Bevers (5 – 7 jaar), zijn we op zoek naar;

Beverleiding M/V
Functieprofiel
Als beverleiding organiseer je samen met de overige leidingleden wekelijks op creatieve en
uitdagende wijze een afwisselend programma voor een groep van momenteel 10 bevers.
Wat doe je als beverleiding?


Maakt, bereidt voor en evalueert wekelijkse programma’s in het thema Hotsjietonia voor de
bevers.



Voert deze programma’s uit



Bedenkt en organiseert het jaarlijkse zomerkampweekend



Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling



Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen
van trainingen.

Wat vragen wij van je:


Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.



Je bent minimaal 17 jaar of ouder.



Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.



Je hebt affiniteit met scouting en de leeftijdsgroep 5 tot 7 jaar



Je bent beschikbaar op de zaterdagen tussen 09:30 en 12:30



Je bent bereid 3 a 4 uur per week in scouting te investeren
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Wat kunnen wij je bieden:


Een geweldige en dankbare tijdsbesteding op de zaterdag



Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers



Het opdoen van veel nieuwe contacten



Ondersteuning bij het leidinggeven en het opzetten van een nieuw leidingteam

Over de Bevers
Kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij Scouting 'bevers' genoemd. Zij spelen het Scoutingspel
volgens het thema Hotsjietonia. In het dorp Hotsjietonia is de hoofdpersoon het kind Stuiter. Stuiter
speelt met vriendjes in het dorp Hotsjietonia. De andere spelfiguren zijn de inwoners van het dorp.
De bevers kunnen zich gemakkelijk met deze spelfiguren identificeren. Ze gebruiken hierbij hun
fantasie en dat levert weer een bijdrage aan hun ontwikkeling.
De themaverhalen bij de bevers zijn realistisch, zodat ze gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan
de gebeurtenissen die in de groep plaatsvinden. De verhalen zijn niet alleen maar positief, er wordt
ook ingespeeld op goed en kwaad en op emoties. Daarbij hebben de verhalen een duidelijk begin en
einde.
Voor meer informatie over de Bever-speltak zie https://www.scouting.nl/bevers
Interesse
Is je interesse gewekt? Neem dan contact op met Warner van Noord via de email
wvannoord@sintmaartengroep.nl of telefonisch op 06 203 9999 1
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