Nieuwsbrief Award maart 2017.
Aanbod Expedities en Residentials
Van diverse collega’s is er weer allerlei aanbod voor Internationale Expedities en Residentials. In de
bijlagen meer informatie over mogelijkheden in Slovenië. Ook de Awardorganisatie in Maleisië heeft
contact met ons gezocht om samen met een groep deelnemers een Expeditie en/of Residential te
doen in hun prachtige land. Wanneer een groepje of een individuele deelnemer interesse heeft,
neem dan even contact op met Pascalle Cup.
Expedities
Voor veel jongeren is dit het onderdeel dat het meeste aanspreekt. Of het is het onderdeel dat het
spannendst en onbekendst is. Voor Awardbegeleiders is dit het onderdeel dat veel tijd vraagt.
Plannen en aanmelden
Waarschijnlijk zijn jullie al druk bezig met de voorbereidingen van de Proefexpeditie en de Qualifying
Expeditie (de ‘echte Expeditie’). Via het formulier op de website kunnen de deelnemers hun
Qualifying Expeditie doorgeven: 6 weken vooraf aan een Expeditie in Nederland. Zeker 12 weken
voor een Expeditie in het buitenland. Ook als je als organisatie zelf Beoordelaars hebt, willen we op
de hoogte zijn van de Expedities die plaats gaan vinden.
Risk assessment oftewel risicoanalyse
Een belangrijk onderwerp in de voorbereiding gaat over het verkennen van risico’s en het bespreken
met de leerlingen hoe te reageren in geval van een ongeluk of andere noodsituatie. Om jullie een
handvat te geven bij de zogenaamde risicoanalyse hebben we twee formuliertjes gemaakt. We horen
graag jullie feedback hierop en zullen aan het begin van schooljaar 2017 – 2018 een definitieve versie
verspreiden.
Supervisor en Beoordelaar
We merken dat de rol van Supervisor en Beoordelaar niet bij iedereen duidelijk is. Daarom een even
technisch stukje.
De school of organisatie die de Expeditie van de deelnemers organiseert of ondersteunt, is
eindverantwoordelijk voor de deelnemers. Dat betekent dat de Supervisor een vertegenwoordiger van
de school is die mee gaat op Expeditie; op gepaste afstand of in de buurt. Kiest een school ervoor om
een groep deelnemers zonder Supervisor op pad te sturen dan is dat de keuze van de school.
Natuurlijk is er ook een Beoordelaar aanwezig, vaak iemand die bij de school of organisatie hoort. Als
er nog geen ‘eigen’ Beoordelaar is, kan een Beoordelaar van Award Nederland de Expeditie
beoordelen. Deze Beoordelaar is echter nooit eindverantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de
deelnemers.

Logo’s
We hebben vanuit Londen aangepaste logo’s ontvangen die bedoeld zijn voor Award groepen die het
programma aanbieden. In de bijlage treft je deze versie aan met de vraag die vanuit nu te gebruiken!
Training voor nieuwe Awardbegeleiders

Op zaterdag 22 april is de volgende training voor nieuwe Awardbegeleiders, de laatste van dit
schooljaar. Voor meer informatie of de uitnodiging met aanmeldformulier kun je een berichtje sturen
aan Pascalle Cup.
Kort ander nieuws
In Weert is een Awardgroep gestart met vrijwilligers, een mix van statushouders en Weertenaren en
een groep deelnemers uit Syrië. Na de winter gaan we ook werven op hun scholen in Weert om zo
een mooie mix te maken.
In Harlingen is de Awardgroep officieel gestart met een diner, gemaakt door de deelnemers en in
aanwezigheid van Sander de Rouwe, gedeputeerde van Friesland en lid van de Raad van Advies van
de International Award.
In Maastricht en Voorschoten vinden de uitreikingen van de Gouden Awards 2017 plaats. Ongeveer
90 jongeren ontvangen van o.a. gouverneur van Limburg dhr. Theo Bovens, Prins Guillaume van
Luxemburg en John May (secretary general van de Internationale organisatie) hun welverdiende
certificaat.
In april komen twee collega’s van de International Award uit Tsjechië op werkbezoek naar Nederland.
Zij zijn o.a. te gast in Weert en in Maastricht.
Op 18 maart vind in Utrecht de training voor nieuwe Beoordelaars plaats.
In Doorn vindt op 25 maart de landelijke Awardbijeenkomst plaats met zo’n 40 mensen.
LIKE ONS OP FACEBOOK EN HOU DE PAGINA IN DE GATEN VOOR HET LAATSTE NEIWUS EN LEUKE
INFORMATIE: The International Award for Young People - The Netherlands of via deze link:
https://www.facebook.com/profile.php?id=294595750562215&ref=ts&fref=ts

