
Spelregels voor leiding voor 

een veilig Scoutingspel  

Wees goed voorbereid wat je wel en niet moet doen bij EHBO. Maak gebruik van handschoenen. 

Volg de richtlijnen van het Rode Kruis.  

Ken het Coronaprotocol en volg de Checklist voorbereiding opkomst. Zie de website   

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft ons de ruimte om het Scouting-

spel weer te gaan spelen. Om dat mogelijk te maken zijn er aangepaste spelregels.  

Wil je als (jeugd)lid of leiding niet naar Scouting? Daar hebben wij alle begrip voor. 

 Blijf thuis als je verkouden  

 of grieperig bent. 

 Zorg dat je de hygiëneregels  

 en het coronaprotocol kent.  

 Maak de spelregels vooraf 

 duidelijk aan de leden. 

 Houd een presentielijst bij 

 van alle aanwezigen bij een 

  opkomst. Noteer gegevens  

 van niet-leden. 

 Maak een ‘kiss & ride’ strook  

 buiten de poort. Vraag  

 ouders direct te vertrekken  

 bij brengen en ophalen. 

 Bereid de opkomst thuis 

 goed voor. Zorg dat alles 

 klaar staat als de jeugdleden 

 het terrein op komen. 

 Je bent maximaal 30 min. 

 voor de opkomst aanwezig 

 om voor te bereiden. Ga na 

 de opkomst direct naar huis.  

 Zorg dat je thuis al naar het  

 toilet bent geweest. Gebruik 

 het toilet alleen als het echt 

 nodig is. 

 Neem zelf je eigen drinken 

 mee (pakje of gevulde fles).   

 Er is geen koffie of thee van 

 de groep. 

 Het clubgebouw is alleen als 

het echt nodig is toegankelijk  

 voor max 100 personen, excl  

 leiding (de afstandsregels gelden!). 

 Houd altijd 1,5 meter  

 afstand van jeugdleden,    

 andere leiding en ouders  

 (behalve tijdens spelen). 

 Was je handen en maak het 

 (spel)materiaal voor én na 

 de opkomst schoon. Ruim 

 het direct op. 

1,5 m 

 Laat jeugdleden pas 10  

 minuten voor de opkomst  

 toe en laat ze gefaseerd het 

 terrein betreden en verlaten. 

 De opkomst is zoveel  

 mogelijk buiten.  

 Denk aan geschikte kleding. 

 Plan een ‘poortwacht’ die  

 er voor zorgt dat alleen  

 jeugdleden het terrein op 

 gaan. 

30 min. 
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https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://www.nannezwiep.nl/scouting-en-het-coronavirus-covid-19/

