PRAKTISCHE INFO DOORGEVEN
In een briefje dat je aan je leden meegaf, staat dat ze de
volgende activiteit zelf lunch moeten meenemen.
Wanneer die activiteit start, blijkt dat veel
briefjes verloren gegaan zijn en maar 2
leden een lunchpakket mee hebben.
Wat doe je?
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De activiteit gaat gewoon door en we voorzien op het moment zelf
nog wat extra lunchpakketten.

2

De activiteit gaat door, maar we denken na over hoe we het volgend
jaar beter doen. Naast een briefje informeren we ook via sociale
media en de website. Met een medium waarmee we ouders
rechtstreeks bereiken (Whatsapp of sms), sturen we een
herinnering de dag voor de activiteit.

3

De activiteit gaat gewoon door en bovendien denken we na om meer
kanalen te gebruiken, rechtstreeks met ouders te communiceren en
de boodschap te herhalen. Toch gaan we er van uit dat
communicatie niet onfeilbaar is en voorzien we vooraf extra
lunchpakketten.

TOESTEMMING VOOR FOTO’S

1

We delen alle foto’s die we maken publiek. Een selectie maken we
niet en we stemmen met de ouders van leden niet af wat zij oké
vinden. De leden zelf zien de foto’s niet voor we ze delen.

2

We zijn er ons van bewust dat we niet zomaar beelden van onze
leden mogen delen. Daarom vragen we toestemming aan elke ouder
om foto’s te mogen maken. Leden mogen ons vertellen als ze een
beeld willen wissen. Gênante beelden delen we soms in onze besloten Facebook-groep.

3

We vragen met een briefje toestemming aan alle ouders en leden om
foto’s te maken en apart om foto’s publiek te delen.
Voor we foto’s publiceren gaan we altijd door de selectie om te
kijken of er geen gênante beelden tussen staan. Gênante beelden
delen we nooit.

Tijdens activiteiten maak je honderden foto’s.
Waar deel je die foto’s?
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VERGADEREN
Elke maand vergaderen we met alle leiding, maar er zijn
vaak afwezigen.
Sommige leiders vinden het jammer dat ze geen
inspraak hebben als ze er niet bij zijn.
Hoe los je dat op?
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1

Vergaderen kan alleen fysiek, we doen zo weinig mogelijk online.
Wie er niet bij is, moet zich neerleggen bij gemaakte beslissingen.

2

We stemmen geregeld dingen online via een Whatsapp- of
Facebook-groep af, zo moeten we minder vergaderen en kan
iedereen meebeslissen. Het is niet gemakkelijk om online tot een
goede beslissing te komen, niet iedereen is altijd serieus.

3

Brainstormen en oplossingen zoeken doen we altijd tijdens onze
maandelijkse fysieke vergadering, maar als de opties duidelijk
afgelijnd zijn, hakken we online de knoop door. We hebben daarvoor
een Whatsapp- of Facebookgroep. Om buiten de werking af te
spreken en voor mopjes hebben we een ander groepsgesprek.

OMGAAN MET CYBERPESTEN
Een lid vertelt je tijdens een activiteit dat ze online
gepest wordt.
Ze wordt uitgescholden via Facebook Messenger
en wordt ‘s nachts meermaals gebeld door
een ander lid van je jeugdbeweging.
Wat nu?
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1

Ik weet niet hoe ik moet reageren. We hebben hier met de leiding
nog nooit over gebabbeld en niemand van onze jeugdbeweging
volgde een vorming over pesten. We willen ons bovendien alleen
concentreren op wat er tijdens activiteiten of kamp gebeurt.

2

Ik vraag verder naar de omstandigheden. Op de vergadering
bedenken we snel een oplossing aan, want we zijn er niet op
voorbereid. We hebben er nog nooit over gebabbeld. Niemand van
onze leidingsploeg volgde een vorming over pesten.

3

Ik vraag verder naar de omstandigheden. We willen niet dat leden
elkaar pesten, ook niet buiten de werking. We hebben het met de
leiding besproken hoe we op pesten reageren en lieten dat aan onze
leden weten. Er is een medeleider die al een vorming over pesten
volgde.

SMARTPHONEGEBRUIK
TIJDENS ACTIVITEITEN

1

Leden mogen smartphones gebruiken, maar we hebben er geen
afspraken over. Soms moeten we een lid er op aanspreken dat ze hun
smartphone te veel gebruiken.

2

We bergen de toestellen van leden tijdens activiteit of kamp op of
we verplichten ze om hun toestel thuis te laten. De leden kennen die
regels.

3

Er zijn afgesproken momenten waarop leden hun smartphone
mogen gebruiken. Er is een veilige plaats om toestellen op te bergen
en we weten wat we moeten doen als een
toestel kapot gaat.

Enkele leden zijn niet zo enthousiast over de activiteit.
Ze lijken meer geïnteresseerd in wat er online
gebeurt en halen voortdurend hun toestel
boven.
Wat doe je?
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