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     Beste ouder(s) en/of verzorger, 
 

Uw kind is lid van onze scoutingvereniging. Namens het 
bestuur informeren wij u graag van enkele wijzigingen 
binnen onze vereniging. In deze brief leest u meer over de 
aanpassing van de leeftijdsindeling en de Scout Academy. 

               
Aanpassing van de leeftijden 
Jarenlang hebben wij als scouting een vaste leeftijdsindeling gehad van alle groepen. Wij merken 
dat kinderen het vaak jammer vinden om na 2 jaar al door te schuiven naar een volgende groep. Om 
die reden willen wij (m.u.v. de bevers) kinderen 3 jaar bij een groep houden. De stam wordt 
daarmee een leidinggroep met enkel leden van 18 jaar en ouder.  
 
Leeftijdsindeling scoutinggroepen Scouting Reeuwijk 
 

Scoutinggroep Leeftijd Groep/ Klas Duur bij groep 
Bevers 5 tot 7 jaar 2 & 3 2 jaar 
Kabouters/Welpen 7 tot 10 jaar 4, 5 & 6 3 jaar 
Junior gidsen/verkenners 10 tot 13 jaar 7, 8 & 1e 3 jaar 
Senior gidsen/verkenners 13 tot 16 jaar 2e, 3e & 4e 3 jaar 
Sherrows 16 tot 18 jaar   
Stam 18 jaar en ouder   

 
Scout Academy 
Als scouting werken wij met mensen die zich vrijwillig inzetten voor onze vereniging. De leiding 
komt elke week vrijwillig op de draaiavond om met de leden een leuke avond te hebben. In 
Boskoop zijn ze bij de scoutingvereniging al gestart met de Scout Academy. De positieve verhalen 
hebben ons aangestoken en graag geven wij u meer tekst en uitleg hierover. 
 
Scouting Nederland heeft een programma opgezet om binnen scouting verenigingen per groep 
inzichtelijk te maken wat leiding kan, wat ze nog kunnen leren en hoe ze dit kunnen leren. Het is 
geen lesprogramma waarbij alle leiding moet luisteren naar dingen die ze al weten. We willen juist 
inspelen op de punten waar kennis nog beperkt is of ontbreekt bij leiding van een scoutinggroep. Zo 
hebben wij handvaten hoe onze leiding zich verder kan ontwikkelen wat zich zal vertalen naar nog 
betere en leukere scoutingavonden voor uw kind.  
 
Tijdens de groepsraad september jl. hebben wij de leiding hierover geïnformeerd. Dit jaar zullen wij 
in de eerste groepen starten met Scout Academy om dit vervolgens uit te breiden naar alle groepen. 
 
Wij hopen u met deze brief inzicht te hebben gegeven in wat op dit moment speelt binnen onze 
vereniging. Mocht u verdere vragen hebben vernemen wij het graag van u. Eventuele vragen kunt u 
sturen naar info@scoutingreeuwijk.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Scouting Reeuwijk 

 

 


