
Insigne    Identiteit   -   basis  

 
Weet   jij   wie   je   bent?   Eigenlijk   is   dit   best   een   moeilijke   vraag   om   te  
beantwoorden.   Als   mens   blijf   je   altijd   op   zoek   naar   jezelf.   Nu   je   lid  
bent   van   de   scouts   gaat   er   weer   een   nieuwe   wereld   voor   je   open.  
Je   gaat   verder   op   zoek   naar   het   antwoord   op   de   vraag   “Wie   ben  
ik?”   en   leert   je   troep   en   groep   kennen.   
 
Om   dit   insigne   te   behalen,   moet   je   de   bovenstaande   doelen  
bereiken.   Dit   doe   je   door   een   aantal   challenges   uit   te   voeren.   Deze  
challenges   kun   je   hieronder   vinden,   Voer   ze   uit   en   verdien   je  
insigne  

 
Challenges    Probeer   ze   alle   uit   te   voeren   :   
 

1. Maak   een   afbeelding   van   jezelf   door   jezelf   te   tekenen   of   om   te   trekken   op   een   stuk  
papier.   Laat   zien   welke   kleren   je   draagt.   Waarom   kies   je   voor   deze   kleren?   Hoor   je   bij  
een   groep?   (Lever   deze   door   middel   van   een   kopie   of   een   foto   in)  

 
2. Wat   doe   jij   als   je   boos   bent   of   als   je   je   zin   niet   krijgt?   Bespreek   dit   met   iemand   thuis   en  

maak   er   een   strip   over.   Kunnen   jullie   manieren   bedenken   hoe   je   anders   kunt   reageren?   
(Lever   deze   door   middel   van   een   kopie   of   een   foto   in)  

 
3. Zoek   of   maak   een   gedicht   dat   iets   vertelt   over   jezelf.   En   omschrijf   waarom   je   voor   dit  

gedicht   gekozen   hebt?   (Maak   hier   een   video   van   en   lever   deze   in)  
 

4. Dansen   dat   kan   lastig   zijn   en   zeer   ongemakkelijk   maar   probeer   het   eens,   Kijk   goed   naar  
het   volgende   filmpje   ( https://www.youtube.com/watch?v=ctF5aMV05kM )   en   probeer   dit  
zelf   ook   (Maak   hier   een   video   van   en   lever   deze   in)  
 

5. Afgelopen   week   kreeg   je   het   spijtige   nieuws   te   horen   dat   je   niet   naar   Scouting   kan   de  
rest   van   de   maand.   Flink   balen   natuurlijk!   Maak   een   fotoverhaal   van   minimaal   6   foto's  
waarin   je   laat   zien   hoe   jij   dit   nieuws   hoorde   en   wat   je   reactie   hierop   was.  
(Lever   deze   door   middel   van   een   fotocollage   in)  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ctF5aMV05kM

