
Spelregels leiding om weer veilig  
het Scoutingspel te kunnen spelen  

Heb je vragen? Kijk dan op www.ScoWo.nl  
Staat jouw vraag hier niet bij? Mail dan naar groepsbegeleiding@ScoWo.nl  

Blijf thuis als je verkouden  
of grieperig bent.  

Maak de toegewezen toiletgroep
aan het einde van de opkomst 
schoon en teken het
schoonmaakrooster af

 
 

Was/ desinfecteer je handen 
en maak het (spel)materiaal 
schoon en ruim het gelijk op.  

Zorg dat je de hygiëne- en  
spelregels kent en maak  
deze vooraf duidelijk aan  
de leden.  

Houd 1.5 meter afstand met 
jeugdleden, leiding en  
ouders.  

Maximaal 30 minuten voor  
de opkomst aanwezig voor  
de voorbereiding. Ga na de  
opkomst direct naar huis.  

Het gebouw is niet  
toegankelijk anders dan het  
pakken van materiaal en  
noodzakelijk toiletbezoek.  

Laat jeugdleden pas 10 min. 
voor aanvang opkomst toe 
en laat ze gefaseerd het  
terrein betreden/ verlaten.  

Plan een ‘poortwacht’ die  
er voor zorgt dat alleen  
jeugdleden het terrein  
opgaan.  

De opkomst vindt uitsluitend
in de buitenlucht plaats op
ons terrein. Slecht weer?
Neem regenkleding mee!

 
 

 
 

Zorg dat je thuis al naar het
toilet bent gegaan. Op ScoWo
in nood maximaal 1 persoon
tegelijkertijd naar het toilet.  

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft leiding de ruimte om het Scoutingspel 
met de jeugdleden t/m 18 jaar te gaan spelen, maar wel met aangepaste richtlijnen. Wil je 
als leiding of jeugdlid niet naar Scouting dan hebben we hier alle begrip voor.  
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Geen eigen eten/drinken op het
terrein. Geen ontbijt, lunch,
diner of snacks nuttigen.

 
 

 

Creëer een ‘kiss & ride‘ zone 
buiten het hek en verzoek  
ouders om gelijk te vertrek-
ken bij brengen en ophalen.  

Bereid de opkomst goed voor 
en zorg dat alles klaar staat 
als de jeugdleden het terrein 
op komen.  

Wees goed voorbereid wat je wel en niet moet doen bij EHBO en maak  
gebruik van handschoenen. Zie www.ScoWo.nl voor alle info  

30 min.  


