Visietekst thema 2018-2019
Kinderen en jongeren zijn van nature nieuwsgierig en die nieuwsgierigheid willen
we aanwakkeren. We willen onze leden uitdagen om spelenderwijs altijd op zoek
te gaan naar kennis en vaardigheden die voor hen betekenisvol en nuttig zijn.
We stimuleren hen om informatie te verzamelen, te verwerken, te onderwerpen
aan een kritische blik en toe te passen in elke nieuwe omgeving. Binnen scouting
komen kinderen en jongeren in aanraking met steeds complexere uitdagingen.
Ze gaan creatief om met oplossingsmogelijkheden, durven ingewikkelde problemen aanpakken en leren uit de fouten die ze hierbij maken. Door deze kennis en
vaardigheden toe te passen in hun dagelijkse leven zijn onze leden in staat –
individueel en in groep – hun zelfstandigheid te vergroten. Plezier staat altijd
voorop: groeien en leren gebeuren binnen FOS Open Scouting altijd in een speelse context.
Scouting wil kinderen en jongeren op een dergelijke manier uitdagen om nieuwe
dingen te proberen en om daaruit te leren. Ervaren is het verbreden van je
horizon. Leren binnen scouting hoeft niet volgens het boekje. We leren door
samen te werken, we leren met vallen en opstaan. Ervaringsgericht leren, of
leren door te doen, is een belangrijk onderdeel van onze FOS-methode.
Binnen de context van scouting zorgen we voor een veilige leeromgeving: zowel
voor een fysiek veilige omgeving waar voldoende toezicht is en waar experimenten mogelijk zijn, als voor emotionele veiligheid om drempelvrees en faalangst
weg te halen, en om een sfeer te creëren waar iedereen welkom is en zichzelf kan
zijn. Een omgeving waar kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen creëert
ruimte voor groei en experiment.
Samen zeilen, een tocht met kaart en kompas, bouwen aan een sjorproject… Het
zijn allemaal voorbeelden waarbij leid(st)ers hun leden op weg helpen, waarna
kinderen en jongeren zelf aan de slag kunnen. Zo gaan ze zelf op zoek naar
oplossingen en leren ze met vallen en opstaan wat al dan niet werkt. Door hen
nadien te laten stilstaan bij hun ervaringen stimuleren we een ervaringsgericht
leerproces.
Er-Vaar je met ons mee? Waag jij je met ons in open zee? Met de nodige voorbereiding en een zwemvest aan kunnen wij het samen aan! We laten ons niet
afschrikken, al is een grote golf soms even slikken. Na een spannende ervaring
op het water, een avontuur of flater, leren we de natuurelementen naar onze
hand te zetten. Ervaringsgericht leren met vallen en opstaan, dat willen we als
scouts samen doen. Ervaar je ook met ons mee?

Relevante bronnen
Fundamenten FOS Open Scouting
LEREN DOOR DOEN ERVARINGS – Leren vertaald naar een praktisch parcours
Kolb learning styles: http://bit.ly/2tVuc5d

