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Takkenhervorming in september 2016  

Scoutsgroep den 22 Sint-Albertus 

Sinds 1926 

 



Wat gebeurt er? 

Leeftijd 6-7 7-8 8-9 9-

10 

10-

11 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

16-

17 

17-

18 

18+ 

Leerjaar L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 H 

Huidig W W W W W JGV JGV JGV JGV JGV VK VK L 

Vanaf 

2016-

2017 

W W W W JGV JGV JGV JGV JGV VK VK JINS L 

W = welpen, JGV = jonggivers, VK = verkenners, L = leiding 

De indicatie 'leerjaar' wijst op de klas waarin het kind normaliter zou zitten.  

 

 

Wanneer gebeurt het? 

De takkenhervorming wordt bij de overgang naar het volgende scoutsjaar, 

in september 2016, ingevoerd. Voordat het jaar begint zullen we bij alle 

leden waarvoor er iets veranderd in het nieuwe systeem op ouderbezoek 

komen. De andere leden bezoeken we sowieso in de eerste weken van het 

jaar. 

Wat is de reden van de takkenhervorming? 

Met deze takkenhervorming wensen we voor een betere doorstroming van 

de leden te zorgen. Hiervoor hebben we de leeftijdsgroepen beter laten 

overeenkomen, zodat wie een gevoel van samenhang heeft, ook effectief 

samen in een tak zit. De nieuwe takkenstructuur weerspiegelen dus beter 

de sociale realiteit. 

Doordat de leeftijdsgroepen in de nieuwe structuur meer samenhangend 

zullen zijn, zullen we onze activiteiten ook meer kunnen toespitsen op de 

leden. 

Wat houdt de welpentak in? 

Onze jongste leden zullen welp zijn van het 1e tot het 4e leerjaar, of van 6 

tot 10 jaar. Het laatste jaar van de huidige welpen verhuist naar de 

jonggivertak. Hierdoor krijgen we een kleinere, meer samenhangende 

groep, zodat we de spelletjes, tochten, en andere activiteiten nog beter 

kunnen afstemmen op de welpjes.  

Op praktisch vlak zullen de proeven voor het behalen van de das of de 

sterren hetzelfde blijven, dus hier geen zorgen over! De duur van het kamp 

(10 dagen) zal ook hetzelfde blijven. 



Wat dan met de jonggivers? 

De jonggivers zijn tussen de 10 en 15 jaar oud, wat dan normaal van het 5e 

leerjaar tot het 3e middelbaar is. Ook hier zullen we onze activiteiten beter 

kunnen richten op coherente leeftijdsgroep, die nu ook iets jonger zal zijn, 

dus er zal meer begeleiding zijn van de leiding uit. Het mentorsysteem, in de 

vorm van PL's en HPL's, blijft behouden: hierdoor kunnen onze leden van 

elkaar blijven leren. 

Op het vlak van proeven is er een kleine verandering: in het 1e jaar 

jonggiver kan je je das behalen, waaraan weinig veranderd. In het 2e jaar 

kunnen de theoretische aspecten van de totem behaald worden, zoals de 

proeven 'boomwaarde', 'gezondheid' en 'EHBO'. Voor de praktische 

proeven zoals 'kappen', 'stoken' en 'koken' zal het wachten zijn tot het 3e 

jaar, dezelfde leeftijd als nu. Deze laatste proeven moeten namelijk zeer 

serieus genomen worden, willen we ongelukken vermijden. Er moet ook 

voldoende toezicht zijn. Doordat de totem nu over twee jaar behaald wordt, 

kan er ook meer aandacht zijn voor het echt onder de knie krijgen van de 

technieken.  

Tenslotte blijft de duur van het kamp gelijk aan nu, met het voorkamp enkel 

voor de getotemiseerden, en het hoofdkamp samen met alle jonggivers! 

En de verkenners? 

De huidige oudste tak zal zijn plaats moeten afstaan aan de jins, en 

verkenner zal je dus zijn van het 4e middelbaar tot het 5e middelbaar, of 

van je 15 tot 17 jaar. In deze tak hebben we geen PL en HPL-systeem: de 

leden hebben elk hun eigen talenten stilaan ontdekt, en de verkenners leren 

allemaal van elkaar. 

De verkenners plannen samen met hun leiding de agenda van het jaar, en 

organiseren ook geldinzamelacties voor de zotte plannen die ze hebben 

gesmeed te kunnen financieren, bijvoorbeeld een buitenlands kamp. De 

datums van het kamp kan verschillen van die van het groepskamp, door een 

buitenlands kamp bijvoorbeeld. Tenslotte is het ook belangrijk te zeggen 

dat de bevers blijven doorbijten, de kreet blijft dus behouden. 

  



Wat zijn jins? 

Onze oudste leden, in het 6e middelbaar of van 17 tot 18 jaar oud, zullen in 

de jintak zitten. Dit is een voorbereidingsjaar op het leiding geven, waarbij 

de jins een heel jaar de leiding zullen bijstaan voor en achter de schermen. 

De jins zullen dus mee vergaderingen geven, interimdagen doen op het 

kamp, maar ook eens een groepsraad meepikken, of een weekend mee 

helpen plannen, ... Ze gaan ook met een andere tak op takweekend, en ook 

op groepsweekend. De duur van het kamp is gelijk aan dat van de 

getotemiseerde jonggivers. 

De jins doen enkel interimdagen bij de welpen en jonggivers, gezien het te 

kleine leeftijdsverschil met de verkenners. Daarbovenop zullen de jins zo 

nu en dan net met die verkenners een ontspannende activiteit meepikken, 

of zelf iets leuks doen: de jins blijven leden die zich moeten amuseren! 

Tenslotte de kreet: "Dassen graven... Diep!". Want de jintak is een tak met 

diepgang! 

En de leiding? 

Dat ben je vanaf je 18 bent en normaal het middelbaar hebt afgerond. 

Verder verandert er weinig: de leiding blijft de beste! 

Ik heb nog vragen... 

Indien u nog vragen hebt kan u ons altijd aanspreken, via de volgende 

kanalen: 

e-mail:  sintalbertus22@hotmail.com 

telefoon:  Saki (Dries Chabot):   0489/28 02 02 

  Alouatta (Dennis Somers): 0447/62 85 10 

Facebook: facebook.com/ScoutsgroepDen22 (via een privébericht) 


