
Leefweek Verkenners
Zondag 04/02 – Vrijdag 09/02



Info

 Wat is een leefweek?

 Waarom?

 Waar & Wanneer?

 Hoe?

 Regels en Afspraken

 Praktische info



Wat is een leefweek?

 Zondag + 5 schooldagen leven op de scouts

 Dagdagelijkse patroon wordt zo weinig mogelijk verstoord

 School

 Huiswerk

 Hobby’s

 Ontspanning

 Alles gaat door op de scouts!

 Niet de bedoeling tussendoor langs huis te komen! Scouts = thuis. 



Waarom?

 Bij andere jeugdbewegingen reeds succesvol concept

 Groepssfeer bevorderen

 Uitdaging voor leiding

 Na groot succes leefweek 2017!



Waar, Wanneer?

 Scoutslokaal 

 Zaal, keuken, terrein, taklokalen, …

 Van zondag 4 februari 17u tot vrijdag 9 februari 17u

 Lesvrije week leiding

 Volledig toeleggen op het vlotte verloop van de leefweek



Hoe?

 Voorbereidende zaken

 Van iedereen week- en dag-schema verzamelen

 Hobby’s, school, … in kaart brengen

 Activiteiten organiseren voor de hele groep

 Hobby’s blijven doorgaan, soms zullen er dus enkelen een activiteit missen.

 Woensdag: Graag hobby’s van deze dag afzeggen voor één keer.

 Andere dagen: hobby’s blijven doorgaan.

 Week zelf

 Voornamelijk School-Studeren-Eten-Activiteit-Slapen

 Verzekering: Door S&G verzekerd! Gedurende een scoutsactiviteit is men 
verzekerd, dit geldt ook vanaf het begin tot het einde van de leefweek.



Praktische indeling van het lokaal

 Volledig scoutslokaal ter beschikking:

 Taklokalen krijgen functionele inrichting

 Slaapruimte

 Bagageruimte

 Ontspanningsruimte

 Studieruimte

 Zaal: eetruimte



 Apart lokaal     

 Aparte tafels, Stopcontacten, …                                                          

 Volledige stilte

 Elkaar helpen met leerstof, ook leiding kan helpen

 Vanaf 20u: start activiteiten maar verder studeren mag!

De leiding studeert sinds enkele jaren ook (efficiënt en succesvol) op de scouts!

Studieruimte



Ontspanningsruimte

 Klaar met huiswerk, maar activiteiten nog niet gestart?

 Rustig bezighouden tot rest klaar is

 Gezelschapspelen

 Playstation

 …

 GEZAMELIJKE ACTIVITEITEN WORDEN ALTIJD AAN DEELGENOMEN

 Niet de bedoeling om tijdens een activiteit te gaan fifa-spelen en dergelijke.



Hobby’s

 Weekschema van elke verkenner opstellen

 Hobby’s kunnen zonder probleem gedaan worden

 De bedoeling om deze verder te zetten tijdens de week.

 Vervoer zelf te regelen (normaal gezien: fiets)



School

 In scoutsuniform

 Te voet of met de fiets

 Bus/Trein kan als leiding op voorhand op de hoogte is.

 Schooluren doorgeven

 Rechtstreeks na school naar het lokaal

 ‘s middags mogen de verkenners naar de scouts komen (mits toelating van de 

school)

 Boterhammen



dagschema

uur activiteit

7u Opstaan

+-8u Naar school

16u30 Iedereen wordt op de scouts verwacht

17u studie

18u eten

20u avondactiviteit

22u slapen



Regels & Afspraken!

 Tijdschema wordt strikt nageleefd!

 Scoutsactiviteit: geen alcohol gedurende de week!

 Respect voor elkaars huiswerk, hobby’s, dagindeling …

 Bij misbruik van de regels of de schoolresultaten komen in het gedrang: 

stopzetten leefweek!



Praktische Info

 Prijs: 50 euro 

 Cash meebrengen naar leefweek!

 Inschrijffiche: komt op de site en wordt via mail rondgestuurd

 Deadline inschrijven: 31 januari (uiteraard liefst zo snel mogelijk ;) )

 Toelating vragen school: eventueel mogelijkheid om op scouts te eten ’s middags.

 Meenemen:

• Veldbed/matje, slaapzak, (hoofdkussen)

• Toiletgerief

• Schoolboeken

• Gerief voor hobby’s

• Scoutsuniform

• Reservekledij     



Overige vragen?

 Bij overige vragen mag u uiteraard de leiding contacteren.

 Liefst via mail (wegens examens is de leiding niet zo makkelijk via gsm

bereikbaar).

 Voor/Na de activiteiten


