Hé KET!
Wat weet jij van Gewest Ket?

We spelen een spel vanavond, degene die kan tonen de meeste kennis over Gewest Ket te hebben
wordt beloond met de titel Gewest-kenner van dag! En een eervolle vermelding op alle social-media
kanalen van Gewest Ket met natuurlijk een prachtige overwinningsfoto! (photoshoppen van de
persoon met een kroon en confetti en champagne enzo)
Het spel bestaat uit 3 rondes, bij elke ronde kan je punten verdienen!

Ronde 1: Ik zie ik zie wat jij niet ziet ….
In deze ronde krijgt de persoon van de quizzmaster een woord opgestuurd (via privéchat) dit woord
moet de persoon in kwestie uitbeelden of tekenen.
Uitbeelden:
- Chirocafé
Uitleg: leiding samen brengen is zeer belangrijk! Je kan uitwisseling stimuleren waardoor ze leren van
elkaar. De leiding leert het gewest ook beter kennen waardoor de stap om hun aan te spreken over
concrete vragen etc makkelijker zal gebeuren. Het samenbrengen kan op een inhoudelijke manier of
op een ontspannende manier.
- Chiro Battle
Uitleg: Activiteiten organiseren voor leden van alle Chirogroepen. Net als bij leiding samen brengen is
dit weer een manier om de chirogroepen te leren kennen en zij jou als gewester. De chirogroepen
leren elkaar onderling kennen. Een groot massa spel is wel iets speciaals. Je ontlast ook de leiding
door een activiteit voor hun leden te organiseren.
- Haka
Uitleg: Meehelpen bij vormingen van de Chiro of zelf een vorming volgen is deel van het
gewestersbestaan! De Haka staat voor het hoofdanimatorsattest.
Tekenen:
Via paint, scherm delen aanzetten! Indien dat niet lukt, kunnen we het houden bij uitbeelden.
- Meertaligheid
Uitleg: zoals eerder gezegd is leiding samen brengen een taak van het gewest. Dat kan over
vormingen gaan. Inspelen op vragen die leven bij de chirogroepen is dan belangrijk!
- Blik in eigen boezem
Uitleg: Door evaluatie en zelfreflectie verbeter je de werking van je gewestploeg. Dit doe je na
activiteiten of door zelfreflectie en reflectie in de ploeg.
Ronde 2: Groene – rode zone

Elke deelnemer zoekt 3 objecten: een groen en rood object. De quizzmaster leest een stelling voor
als je denkt dat het:
-

waar = toon een groen object
niet waar = toon een rood object

Puntentelling: telkens een vast aantal punten te winnen per stelling. Hoe meer deelnemers dus het
juiste antwoord hebben hoe minder punten ze krijgen.
Nog 3 tal stellingen verzinnen!
Ronde 3: Café oléolé
Op café wordt er nog al eens overdreven met de verhalen die vertelt worden. Kun jij de leugens van
de waarheid onderscheiden?
Ik zou hier zeggen dat 1 of 2 gewesters een verhaal vertellen van iets dat ze hebben meegemaakt
als gewester.
Afsluiting:
We sluiten af met te vragen aan de deelnemers of ze iets hebben bijgeleerd.
Vooral: nadruk leggen op de ‘goesting’ die je hebt om je hierin te engageren vooral met de huidige
situatie niet gemakkelijk maar zorgt wel voor creativiteit en vindingrijkheid. Hoofddoel blijft
natuurlijk de chirogroepen zo goed mogelijk ondersteunen!
De quizzmaster maakt de resultaten bekend (iemand moet een screenshot maken van de persoon in
kwestie!) en we toeteren en vieren en herhalen voor volgende activiteit?

