Reglement Kiezelmiddag
(Kaaike verkiezing)
Omdat de Kiezelmiddag een verkiezing is, zijn er regels opgesteld door de Kaaike
Commissie. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van deze regels. Het is fijn als
ouders/voogden/begeleiders ze vooraf bespreken zodat teleurstelling voorkomen kan
worden.
1. Deelname aan de Kiezelmiddag (Kaaike verkiezing) staat open voor
deelnemers die:
a. Minimaal 10 jaar oud zijn.
b. In groep 6-7-8 zitten van de basisschool.
c. Op grondgebied Kaaiendonk wonen.
2. Deelnemers dienen zich vooraf ingeschreven te hebben via het
inschrijfformulier wat op de website van OCS de Smulnarren te vinden is.
Alleen compleet ingevulde formulieren die ondertekend zijn door ouders/voogd
worden meegenomen bij de inschrijving.
3. Als een deelnemer het jaar ervoor de rol heeft gehad van Kaaike, Adjudantje,
Jaonuske of NARreTJE dan mag hij/zij zich daar niet opnieuw voor
inschrijven.
4. A. De 1e keuze voor een rol zal bij elke functie de voorrang hebben.
Deelnemers kunnen dus afvallen als er meerdere inschrijvingen zijn voor
dezelfde rollen.
B. Indien er geen/te weinig inschrijvingen zijn voor een rol kan er
doorgeschoven worden. Inschrijvingen voor 1e keuze gaan altijd voor.
5. Deelnemers moeten actief aanwezig zijn en deelnemen aan de activiteiten op
de Kiezelmiddag (Kaaike verkiezing) om in aanmerking te komen voor een
plaats in het GROOTKindergevolg.
6. A. De Kiezelmiddag (Kaaike verkiezing) bestaat uit 3 ronden.
o 1e;
Spelletjesronde.
Voor alle deelnemers
o 2e ; Puzzelronde.
Voor deelnemers voor
Kaaike
Adjudantje
Jaonuske
NARreTJE
o 3e:

Toespraakronde.

Voor de deelnemers voor Kaaike

B. De 2e ronde wordt gespeeld door de kinderen die in de 1e ronde de
hoogste score hebben en zich hebben opgegeven voor Kaaike,
Adjudantje, Jaonuske of NARreTJE. Zit je hier niet bij, dan kom je helaas
niet in aanmerking voor die rol. Mogelijk wel voor die van Jeugdmarieke of
Raadje van XI. Als je je hier niet voor hebt opgegeven, vragen we je
misschien om dit toch nog te doen. Let wel op punt 4.

C. De 3e ronde wordt uitgevoerd door de 3 kinderen die in de 1 e + 2e ronde
het best hebben gescoord en zich hebben opgegeven voor Kaaike. Zit je
hier niet bij, dan kom je helaas niet in aanmerking voor deze rol. Mogelijk
wel voor die van Jeugdmarieke of Raadje van XI. Als je je hier niet voor
hebt opgegeven, vragen we je misschien om dit toch nog te doen. Let wel
op punt 4.
7. Een onafhankelijke jury bekijkt de scores en bepaald zo de indeling van het
GROOTKindergevolg. Voor de verschillende rollen zijn er verschillende eisen:
a. Raadje van XI; de hoogst scorende 11 deelnemers uit ronde 1, die zich
voor deze rol hebben opgegeven, plaatsen zich voor deze rol.
b. Jeugdmariekes: De hoogst scorende 10 deelneemsters uit ronde 1,
die zich voor de rol hebben opgegeven, plaatsen zich voor deze rol.
Gevoel voor ritme en affectie met dansen is wel enigszins vereist voor
deze rol.
c. KLEINKindergevolg:

Adjudantje
Joanuske
NARreTJE
De hoogst scorende 6 deelnemers uit de 1e ronde, die zich voor een
van deze rollen hebben opgegeven, plaatsen zich 2e voor ronde.
In de 2e ronde puzzelen per keer, 3 kandidaten tegen elkaar in
willekeurige volgorde. De deelnemer met de beste score uit deze 2
rondes zal de rol toebedeeld krijgen.

d. Jeugdprins(es) Kaaike
De hoogst scorende 6 deelnemers uit de 1e ronde, die zich voor deze
rol hebben opgegeven, plaatsen zich voor de 2e ronde.
In de 2e ronde puzzelen per keer 3 kandidaten tegen elkaar in
willekeurige volgorde. De 3 best scorende deelnemers uit de 1e + 2e
ronde gaan door naar de 3e ronde.
In de 3e ronde moet elk van de 3 kandidaten een korte toespraak
houden van maximaal 1.11 min. Hiervoor krijgen ze, onder begeleiding,
een kwartier voorbereiding.
De kandidaat die zich het beste presenteert zal de rol van Kaaike
krijgen toebedeeld. Hierbij tellen de vorige scores niet meer mee.

e. Afvallers in andere rollen.
Indien deelnemers afvallen voor de 1e keuze, komen ze in aanmerking
voor hun 2e keuze. Hierbij sluiten ze achteraan in de volgorde bij de
deelnemers die deze rol als eerste keuze hebben opgegeven. Ook al
scoorden zij beter in een bepaalde ronde.

