SVS Bijsluiter – TIPS JJ Game Rubric
Iedere jeugdspeler A t/m tweedejaars F van
Roomburg wordt per seizoen twee keer beoordeeld
met ons SpelerVolgSysteem (SVS). Per huidige
seizoen worden ook de eerstejaars F meegenomen
in de tweede seizoenshelft. De beoordelingen
worden door alle trainers en coaches vastgelegd in
TIPS formulieren in de Roomburg app of via de
Roomburg website. In een gezamenlijk
teamgesprek met de LijnCoördinator (LijnCo),
trainer-begeleiders en coaches worden vervolgens
de gemiddelde scores en conclusies per speler
vastgelegd. Alleen de door de LijnCo vastgelegde
scores en conclusie / opmerkingen worden na
afloop van het seizoen bewaard. De rest wordt
vanwege privacy vernietigd.
In mei worden de resultaten gebruikt bij het maken
van teamindelingen voor het nieuwe seizoen. Bij de
junioren, maar ook bij de jongste jeugd waar we
niet selecteren op niveau maar juist gelijkwaardige
teams proberen te maken (muv de eerste E8tallen). Spelers mogen daarom niet door hun eigen
ouders worden beoordeeld als die hun trainer of
coach zijn.
Voor de jongste jeugd werken we sinds het huidige
seizoen 2021/2022 met een nieuw SVS ‘TIPS JJ
Game Rubric’. Dit systeem is meer toegespitst op
jonge kinderen waarbij plezier voorop staat. In
november draaiden we een pilot en na evaluatie is
het uiteindelijke formulier ontstaan.
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Op welke vaardigheden beoordelen we de spelers?
In de tabel op de volgende bladzijde staan de
meetpunten per categorie aangegeven.
Let op: We werken bij de jongste jeugd niet meer
met schalen van 1 tot 10, maar met scores van 3 /
6 óf 9. Voor elk meetpunt kan alleen een 3 / 6 / 9
worden gegeven, of een 0 wanneer het een eigen
kind betreft.
Sommige meetpunten worden alleen voor de E6 en
F6 ingevuld (blauw gekleurd), sommige alleen voor
de E8 ingevuld (oranje gekleurd), de meeste voor
alle teams (zwart gekleurd). In het formulier dat
voor jou klaar staat zie je alleen de juiste
meetpunten. Bij alle meetpunten kan je de scores
apart toelichten in de opmerkingen, bij Totaalbeeld
kun je nog eventuele bijzonderheden kwijt.
Invullen van TIPS formulieren kan in de Roomburg
app of via de Roomburg website na inloggen
onder eigen account (niet van je kind!).
In de app klik je rechtsonder op het startscherm op
de 3 puntjes. Klik op Beoordelen en kies een team
dat voor je klaar staat. Druk op Beoordelen.
Op de website klik je rechtsboven op Inloggen . In
het login scherm vul je jouw lidnummer en
wachtwoord in en klik je op Inloggen. Rechts onder
(onder Snel) zie je het team al voor je klaar staan.
Druk op Beoordelen.

Klik pas op Verstuur formulier als je helemaal klaar
bent. Je kunt altijd tussentijds Opslaan en later
verder gaan. Eenmaal verstuurde formulieren kun
je niet meer aanpassen.
Als je geen lidnummer/wachtwoord weet om in te
loggen, stuur dan een mail naar de secretaris
lijnorganisatie via
juniorenalgemeen@roomburg.nl of app naar 0636288835: je krijgt dan een mail uit Lisa met
inloggegevens.

Kom je als trainer er niet helemaal uit of heb je
vragen? Stel ze aan trainer coördinator Pien van der
Mark op het veld, of mail met
pienvdmark@gmail.com.

Lukt het je als coach niet, stuur dan een mail naar
de secretaris lijnorganisatie (Lucille Luijkx) via
juniorenalgemeen@roomburg.nl of app naar 0636288835.
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