Inspiratie voor een planningsdag/weekend

1.

Planning

Timing
8u-9u

Wat
Samen ontbijten

9u-9u10

Bezinning

9u10-10u30

Evaluatie activiteiten

10u30-10u45

Pauze

10u45-11u45

Evaluatie
Bestuursploeg
(deel 1)

11u45-12u

Pauze

Waarom?
De dag op een gezellige manier met zijn allen
starten.
Dit korte moment van stilte is hét signaal om
aan te geven dat de vergadering begonnen is.
Wat waren de beste activiteiten? Welk moeten
we volgend jaar opnieuw doen? Welke waren
minder geslaagd en laten we beter vallen?

Even de hoofden leegmaken en actief bezig
zijn helpt om een hele dag fris te kunnen
meedenken.
Het is belangrijk dat iedereen zich goed in
zijn/haar vel voelt in de bestuursploeg. Dat is
in de eerste plaats plezant voor de persoon
zelf, maar het bevordert ook de groepssfeer
en de productiviteit.
Een jaarlijkse groepsevaluatie is goed om
onderliggende spanningen te vermijden en
complimentjes uit te spreken.
Even de hoofden leegmaken en actief bezig
zijn helpt om een hele dag fris te kunnen
meedenken.

Meer info?

K-Ookboek
Afspraken tijdens een evaluatie
Evalueren met het kwaliteitsinstrument
Evaluatiemethodieken
Informatieve spelen zoals het kwaliteitsinstrument, De
AANkaarten, …  Contacteer je pedagogisch medewerker
Energizers

Evaluatiemethodieken Joepie De Groepie
Informatieve spelen zoals het kwaliteitenspel, de
talentenkaartjes, …  Contacteer je pedagogisch
medewerker

Energizers
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12u-13u

13u-14

Evaluatie
Bestuursploeg (deel
1)
Middagpauze

14u-14u30

Bestuursreglement
overlopen1

14u30-16u

Taakverdeling
Bestuursfuncties en
leidingsverdeling

16u-16u30

Pauze

Timing

Wat

8u-9u

Samen ontbijten

9u-9u10

Bezinning

Een stevige maaltijd om de verdere dag door
te kunnen.
Een bestuursreglement zorgt ervoor dat je als
afdeling duidelijk jullie verwachtingen en
afspraken op papier hebt staan.
De bestuursploeg is de motor van de KLJ
afdeling. Zij zorgt ervoor dat al het nodige
gedaan wordt om de afdeling optimaal te laten
draaien. Evalueer jaarlijks de taakverdeling
zodat iedereen taken kan uitoefenen volgens
zijn/haar talenten en tegelijkertijd ook steeds
voldoende uitdagingen heeft.
Even de hoofden leegmaken en actief bezig
zijn helpt om een hele dag fris te kunnen
meedenken.
Waarom?

De dag op een gezellige manier met zijn allen
starten.
Dit korte moment van stilte is hét signaal om
aan te geven dat de vergadering begonnen is.

Uit de Wegwijs-map - De bestuursfuncties van KLJ.pdf
Hoe evalueer je de taakverdeling binnen bestuur en
leiding.pdf
Makkelijke methodieken om werking van een afdeling of
bestuur te evalueren.pdf
Uit de Wegwijs-map - Ondersteuning door KLJ - Zo wordt 't
werk iets lichter.pdf
Energizers

Brainstormmethodieken
Jaarplanning maken
Wegwijs: Een jaar lang KLJ
Op de facebook van KLJ Oost-Vlaanderen vind je
maandelijks een overzicht van alle KLJ-initiatieven.
Leidingsbindingstips: Gouden Knor

Opgelet: sommige zaken kunnen meer tijd vragen! Als je de mogelijkheid en tijd hebt is het aan te raden om een heel weekend met zijn allen weg te gaan. Zo
heb je voldoende tijd om op bepaalde zaken dieper in te gaan en tegelijkertijd ook ruimte voor ontspanning en elkaar nog wat beter leren kennen.
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Heb je nog geen bestuursreglement, reken hier dan wat meer tijd voor.
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