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OVERZICHT

Algemene

thema

1

doelen

Burgerschap:

.

Leerlingen ontdekken hun primaire en secundaire
emoties, ambities, talenten en ontwikkelpunten.

.

Leerlingen verkennen hoe zijzelf, klasgenoten en
andere mensen in Nederland verbonden zijn met
andere delen van de wereld.
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01

SPREKERS

1

.

Les

2

mediaspecialist

Heeft kennis en ervaring met de techniek en het opnemen van een podcast
Kan een inspirerend verhaal over podcast kan vertellen
Kan uitleg geven over de techniek van een podcast
Past tips & trics toe bij de opname van een podcast
Kent de belevingswereld en de woordenschat van kinderen in de
leeftjdscategorie 10 - 14 jaar
Heeft ervaring met het begeleiden van kinderen
In het vooroverleg bespreek je het doel en de opzet van de middag.
Het doel van deze les:
kinderen kennis laten maken met het opnemen van een podcast;
kinderen helpen met het doorvragen bij een interview.
Tijd presentatie en uitleg: 10 minuten
Tijd begeleiden van de groepen: 45 minuten (15 minuten per groep)
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2

.

Les

3

persoon

Vluchteling

die

uitnodigen

gevlucht

voor

is

interview

De organisatie vluchtelingenwerk kan je hierbij helpen.
Belangrijk:
de vluchteling moet de Nederlandse taal redelijk beheersen;
bespreek van tevoren of er onderwerpen zijn waar hij/zij niet over
wil praten;
nodig als dat kan ook een zoon of dochter uit in dezelfde leeftijd;
geef de vluchteling informatie over de groep, het doel van de les
en vertel wat er precies gaat gebeuren;
vraag de vluchteling toestemming om de podcast te publiceren.
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Les

1

Voorbereiding
Vier weken van tevoren
Afspraken maken met workshopleider/gastspreker
Uitnodiging sturen naar ouders en kinderen
Extra begeleider inplannen voor de begeleiding van groepjes
Algemene

checklist

voor

elke

bijeenkomst

Week van tevoren
Laatste update geven aan workshopleider/spreker
Programma les doornemen, succes definiëren en taken verdelen met collega en workshopleider/gastspreker
Iedereen bereidt zijn eigen taak voor
Extra materialen (bijv. taalspelletjes) beschikbaar maken als back-up
Indien van toepassing: vervoer regelen naar externe locatie
Bedankje regelen voor workshopleider/gastspreker
Dag van uitvoering
Ruimte inrichten en benodigde apparatuur testen
Naamstickers klaarleggen voor alle deelnemers
Water, fris en versnapering klaarzetten
Eventuele break-out ruimtes inrichten
De benodigde prints, schrijfmaterialen en papier klaarleggen
Flap-over met agenda, post-its en check-in bord met smiley’s en dikke stiften klaarzetten
Kinderen opvangen bij entree bibliotheek
Uitvoering
Check tijdens de les op gezette tijden met elkaar: hoe staat het met de sfeer? En: draagt wat we doen al bij aan het beoogde resultaat?
Wat is er eventueel nog nodig? Moeten we versnellen, vertragen of iets bijstellen? Spreek van te voren af wie daar de regie op heeft.
Afsluiting
Alle materialen verzamelen, meenemen of weggooien en ruimtes weer opruimen.
Sluit af met een korte evaluatie en verzamel successen en verbeterpunten. Gebruik deze als input voor een volgende keer.
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Checklist

voor

les

.

1

1

05
Voorbereiding

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Stevige vragenkaartjes (leeg); 10 per kind
Stellingkaarten (leeg); 1 per kind
Klaarzetten

Alle stoelen in een u-vorm
(Gezonde) versnaperingen, drankjes en bekertjes
Stickers voor de namen
Digibord of tv-scherm agenda en filmpje
Op een tafel: stiften, post-its, lege kaartjes, papier,
kopieën
Flap-over

Printen

Tekstsnapper ‘Het interview’ voor ieder kind

Specifieke

doelen

les

.

1

1

06
Weten

Hoe een interview kan worden opgebouwd
Hoe je vragen kunt stellen om elkaar beter te leren kennen
Welke soorten vragen er zijn
Welke valkuilen er zijn bij het stellen van vragen
Voelen

Elkaar leren kennen en met elkaar verbonden zijn
Een veilige, prettige plek hebben in de groep
Kunnen

Interviewvragen formuleren om een ander beter te leren kennen
Naar elkaar luisteren
Doen

Tekstsnapper ‘Het interview’ invullen
Interviewvragen bedenken en op de vragenkaartjes schrijven
Elkaar interviewen

Agenda

Introductie
20 min
Ik-onderdeel
5 min

Wij-onderdeel
10 min

les

.

1

1

Welkom, check-in, voorbereiding interviewvragen

Tekstsnapper ‘ Het interview’ uitleggen en voorbeeld geven

Samen vragen bedenken voor Enzo Knol aan de hand van de Tekstsnapper

Jullie-onderdeel
45 min

Vragen voor elkaar bedenken en oefenen met een interview

Jij-onderdeel
10 min

Vragen voor thuis bedenken en noteren op een vragenkaartje

Afsluiting
5 min

Afsluiting en check-out
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Introductie

08
Doelen

Kinderen leren welke afspraken er zijn tijdens de bijeenkomsten
Kinderen leren wat goede interviewvragen zijn
Kinderen maken kennis met elkaar en met de begeleiders

Voorbereiding

(Lege) stellingkaarten maken op stevig papier
Filmpje klaarzetten op beeldscherm
Opstelling stoelen in u-vorm

Uitvoering

De facilitator heet iedereen welkom en introduceert zichzelf en de andere begeleiders.
Hij/zij geeft een korte uitleg over wat er op het programma staat, en vertelt wat het doel is van de les.
Hij/zij neemt kort de regels en afspraken door
Check-in: kennismakingsspel
De kinderen en de begeleiders zetten informatie over zichzelf op een kaartje. De kaartjes worden in het midden gelegd. De
begeleider vraagt een leerling om een willekeurig kaartje te pakken van de stapel en de tekst die daarop staat voor te lezen. Wie
raadt van wie dit kaartje is? Hoeveel keer is er goed geraden?
NB Bewaar de kaartjes voor een andere keer!
Voorbereiding: wat zijn goede interviewvragen?
Leg uit: het doel van vandaag is om te ontdekken wat goede interviewvragen zijn.
We starten met het kijken naar een bekende interviewer en een bekende gast. Je laat een filmpje zien van een interview door
Humberto Tan met Enzo Knol, nog zonder kijkopdracht.
Vragen na afloop: wat is je opgevallen?, wat ging goed?, wat zou jij anders doen? Schrijf de opvallende opmerkingen op een flap.
Laat nogmaals het filmpje zien en stop het filmpje bij enkele geselecteerde momenten: wat valt je nu op? Hoe zou je het beter kunnen
doen? Laat bijvoorbeeld een fragment zien waarin Humberto Tan zelf zijn vragen beantwoordt.

Ik

-

onderdeel

09
Doelen

Kinderen leren wat een goed interview is en welke soorten vragen er zijn
Kinderen leren hoe fijn en belangrijk echte nieuwsgierigheid is
Kinderen leren werken met een Tekstsnapper

Voorbereiding

Presenteer de Tekstsnapper op het digibord

Uitvoering

Vraag aan de groep wat voor- en nadelen kunnen zijn van open versus gesloten vragen (bijv. betere sfeer, meer informatie)
Concludeer gezamenlijk:
dat met open vragen de geïnterviewde persoon veel vrijheid heeft om te vertellen wat hij/zij zelf kwijt wil;
dat je met gesloten vragen al snel het antwoord in de richting stuurt die jij hebt gekozen, en dat het antwoord meestal heel
kort is;
dat een interview spannender en verrassender wordt naarmate de interviewer meer open en nieuwsgierige vragen stelt;
hoe leuk het is om iemand beter te leren kennen door vragen te stellen vanuit echte interesse in elkaar.
Welke vragen kun je stellen?
‘Het interview’ is een van de schema’s die we Tekstsnappers noemen. Een Tekstsnapper is een schema dat kinderen gebruiken om
meer grip op een tekst te krijgen. We gebruiken de Tekstsnapper ‘Het interview’ om kinderen te helpen om vragen te stellen. Kijk op
de bronnen-pagina voor meer informatie.
Laat de Tekstsnapper zien op het digibord, leg uit hoe de verschillende onderdelen kunnen helpen bij het maken van goede vragen.

Wij

-

onderdeel

10
Doelen

Kinderen leren hoe een interview wordt opgebouwd
Kinderen leren te bedenken voor een interview

Voorbereiding

Kopieer voor iedere leerling het werkblad ‘Het interview’

Uitvoering

Leg uit: dat een goed interview uit drie delen bestaat, te weten
1. De opening: de interviewer legt uit wat het doel is van het interview en stelt de ander op z’n gemak.
2. Het middenstuk: hier worden de vragen gesteld, reageert de interviewer op de ander, zorgt ervoor dat het gesprek niet
afdwaalt en vraagt door.
3. De afronding: de interviewer vat het belangrijkste wat gezegd is samen en sluit het interview af.
Geef alle kinderen het werkblad: ‘Het interview’.
Er zijn zes onderdelen: gebeurtenis, situatie, personen, keuzes, redenen en middel. Je kunt uit elke categorie een vraag kiezen en
deze laten aanvullen. Betrek de vragen op Enzo Knol.
Bijvoorbeeld:
Wat deed Enzo Knol toen hij 12 jaar was? (Bij gebeurtenis)
Wie zou Enzo Knol willen zijn als hij kon kiezen? (Bij personen)
Welke andere vlog op YouTube vindt Enzo Knol erg goed? (Bij keuzes)
Geef de kinderen even bedenktijd en maak samen een aantal vragen. Doe mee en vul aan.

Jullie

-

onderdeel
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Doelen

Kinderen leren goede vragen te bedenken die ze aan elkaar kunnen stellen
Kinderen leren hoe het voelt om een interview te houden en te ondergaan
Kinderen leren elkaar feedback geven

Voorbereiding

Maak voor iedere leerling 10 vragenkaarten (A6 formaat) op stevig papier

Uitvoering

Groep opsplitsen
Maak groepjes van drie. In drietallen bedenken de kinderen samen ongeveer 10 vragen over dingen die ze van elkaar willen weten. Ze gebruiken
hiervoor het werkblad en schrijven de vragen op de vragenkaartjes.
Vervolgactiviteit
De kinderen interviewen elkaar. Er zijn drie rollen: de interviewer, de geïnterviewde en de observant.
Leerling 1 interviewt leerling 2, leerling 3 observeert en geeft na het interview een tip en een top. De begeleider helpt met het geven van feedback.
Daarna wordt er twee keer van rol gewisseld, totdat iedereen alle rollen heeft gehad.
Afsluiting
Geef zelf feedback op wat je hebt gezien; laat de begeleiders aanvullen. Laat enkele kinderen vertellen hoe ze de oefening hebben ervaren.
Bewaar de kaartjes met vragen voor les 1.2.

Jij

-

onderdeel

12
Doel
Voorbereiding

Kinderen bedenken vragen voor thuis

Zorg voor voldoende lege vragenkaarten

Uitvoering

Leg uit:
een interview afnemen is best lastig is. Als je het thuis nog een paar keer oefent, word je steeds beter.
Laat de kinderen een aantal vragen bedenken en opschrijven op een vragenkaart voor hun ouders, verzorgers, opa of oma
De kinderen nemen de kaarten mee naar huis om ermee te oefenen en posten een leuke vraag met antwoord in de
community

Afsluiting

13
Doelen

Afsluiting met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Voorbereiding

Zorg voor een flap en post-its

Uitvoering

Vat de middag kort samen: wat heb je gezien, wat heb je gevoeld?
Vertel de kinderen wat ze de volgende week gaan doen.
De afsluiting is een check-out met de opdracht:
Teken je gevoel over deze middag op een post-it (bijv. door het tekenen van een smiley, een dier, soort ijsje).
Ook de begeleiders en de facilitator tekenen mee
Laat de post-its op een flap plakken en sta met de groep rond de flap-over
Vraag wie er iets wilt delen in de groep over de tekening en over vanmiddag
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.
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Les

2

Checklist

voor

les

.

1

2

Profiel

spreker

15
Voorbereiding

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Reacties van ouders/verzorgers op community bekijken van les 1.1
(interview)
Lege, stevige vragenkaartjes maken

Heeft kennis en ervaring met de techniek en het opnemen van een podcast
Kan een inspirerend verhaal over podcast kan vertellen
Kan uitleg geven over de techniek van een podcast
Past tips & trics toe bij de opname van een podcast
Kent de belevingswereld en de woordenschat van kinderen in de
leeftjdscategorie 10 - 14 jaar
Heeft ervaring met het begeleiden van kinderen

Klaarzetten

Alle stoelen in u-vorm
Flap-over
Opstelling Podcast
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
Op een tafel: ingevulde vragenkaartjes van les 1.1
(interview met elkaar), papier, post-its en stiften

In het vooroverleg bespreek je het doel en de opzet van de middag.
Het doel van deze les:
kinderen kennis laten maken met het opnemen van een podcast;
kinderen helpen met het doorvragen bij een interview.
Tijd presentatie en uitleg: 10 minuten
Tijd begeleiden van de groepen: 45 minuten (15 minuten per groep)

Specifieke

doelen

les

.

1

2

16
Weten

Hoe een interview kan worden opgebouwd
Welke vragen je kunt stellen aan een vluchteling
Hoe je een podcast maakt
Wat de tips & trics zijn bij een Podcast
Voelen

Omgaan met de techniek van een podcast
Open en geïnteresseerde vragen stellen en doorvragen
Kunnen

Achter een microfoon zitten en gerichte vragen stellen
Vragen beantwoorden die moeilijk zijn
Omgaan met stiltes in een interview

Doen

Oefenen met opnemen van een podcast
Elkaar interviewen
Interviewvragen maken voor een vluchteling

Agenda

Introductie
10 min.

les

.

1

2

17
Welkom, check-in en introductie spreker

Ik-onderdeel
10 min.

Presentatie over podcast

Wij-onderdeel
10 min.

Basisopdracht doorvragen bij interview

Jullie-onderdeel
45 min.

Oefenen van de techniek van een podcast en vragen bedenken voor vluchteling

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
5 min.

Feedback geven op de vragen

Afsluiting en check-out

Introductie

Doelen

Kinderen maken verbinding met elkaar en de begeleiders
Verbinding maken met de les van vorige week, voorkennis activeren
Introductie spreker

Voorbereiding

Flap met 3 smiley’s en dikke stift
Community presenteren op digibord

Uitvoering

Check-in (bij elke les)
Maak er een gewoonte van om de kinderen die binnenkomen meteen te laten inchecken.
Hoe?
Sta bij de flap en roep de kinderen die binnenkomen er meteen bij
Iedereen zet een streep bij de juiste smiley: (ik voel me top), in het midden (ik voel me neutraal) of onderaan (ik
voel me niet goed)
Check zelf ook in en beschrijf kort jouw gevoel
Vraag of iemand zijn smiley wil toelichten.
De spreker checkt ook in en vertelt kort wie hij/zij is
Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
Vraag hoe het interview thuis is gegaan. Als er vragen zijn gepost op de community besteed je daar kort aandacht aan.
Bespreek kort het programma voor vandaag en benoem het doel.
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Ik

-

onderdeel

19
Doelen

Kinderen leren wat een podcast is
Kinderen leren wat de basistechniek van een podcast is

Voorbereiding

Presentatie spreker klaarzetten op TV-scherm/digibord

Uitvoering

De spreker vertelt een inspirerend verhaal over zijn/haar ervaringen met podcasten en laat hierbij kort de techniek de revue passeren.

Wij

-

onderdeel

Doel

Kinderen leren hoe ze moeten doorvragen

Voorbereiding

Vragenkaartjes (interview aan elkaar) van vorige week uitdelen

Uitvoering

Leg uit: bij het doorvragen is aandachtig luisteren heel belangrijk.
Probeer te reageren op de antwoorden door te letten op:
non-verbale signalen: ‘Ik hoor een diepe zucht, waar komt die vandaan?’
onderliggende gevoelens: ‘Je klinkt verdrietig, wil je daar misschien iets oververtellen?’
zaken die opvallen, bieden mogelijke aanknopingspunten: ‘Je leest de krant al een paar weken niet meer, klopt dat?’

Vervolgactiviteit
In deze activiteit maak je groepjes van drie personen. Deel willekeurig de vragenkaarten van vorige week uit. Laat de groepjes
oefenen met het doorvragen.
Er zijn drie rollen: de interviewer, de geïnterviewde en de observant.
Leerling 1 interviewt leerling 2, leerling 3 observeert en geeft na het interview een tip en een top. De begeleider helpt met het geven
van feedback.
Afsluiting
Vraag een observant zijn tips en tops te vertellen bij het doorvragen.
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Jullie

-

onderdeel

Voorbereiding

Doelen

Kinderen leren goede vragen te bedenken die ze aan een vluchteling kunnen stellen
Kinderen leren de techniek (knoppen) van een podcast
Kindereren leren hoe het voelt om achter een microfoon te zitten en gerichte vragen te
stellen
Kinderen leren hoe het voelt om vragen te beantwoorden die moeilijk zijn
Kinderen leren hoe om te gaan met stiltes in een interview

Podcast-opstelling klaarzetten
Zorg voor voldoende lege vragenkaarten en kladpapier voor een eerste
opzet en de taakverdeling

Uitvoering

Uitvoering
In deze activiteit verdeel je de grote groep in groepjes van drie, met voor elk groepje een begeleider
Bij de podcast-opstelling zit de spreker; na 15 minuten bij de podcast wordt er gewisseld zodat ieder groepje aan de beurt komt
Groep 1
Oefenen met de podcast (15 min)
Groep 2 en 3
Vragen opstellen voor de vluchteling
Rollen verdelen:
1. Wie schrijft de vragen netjes op de kaartjes?
2. Wie is de interviewer?
3. Wie filmt het interview?
4. Wie maakt de foto’s?
5. Wie zit er achter de knoppen?
Afsluiting
Verzamel de documenten met de rolverdeling (zet de namen op papier)
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Jij

-

onderdeel

22
Doelen

Voorbereiding

Kinderen leren feedback te geven en te ontvangen
Kinderen leren wat goede vragen zijn

Elke groep legt de vragenkaarten op de tafel neer

Uitvoering

De kinderen hebben een set gemaakt met vragen die ze aan de vluchteling willen stellen; de vragen worden per groepje op
de verschillende tafels gelegd
De kinderen bespreken welke vragen de beste zijn en welke vragen wat minder geschikt; de top-vragen leggen ze bovenaan
Vervolgactiviteit
Loop met elkaar langs de tafels en bekijk de beste vragen van ieder groepje. Waarom zijn de vragen goed? Vindt iedereen
deze vragen goed?
De kinderen geven elkaar feedback

Afsluiting

23
Doel

Voorbereiding

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Flap-over indelen in vlak tips en vlak tops.

Uitvoering

Check-out
Iedereen (ook de spreker en de begeleiders) krijgt 2 post-its en schrijft een top en een tip op
van de middag
Laat de post-its in de twee vlakken op flap plakken en ga met iedereen rond de flap staan
Sta er samen even bij stil
Bedank iedereen en vooral de spreker voor de inzet
Blik kort vooruit naar het bezoek van de vluchteling de volgende week en neem afscheid van
elkaar

tip

top

24

Les
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voor

les
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1

3

25
Vluchteling

uitnodigen

voor

interview

Voorbereiding

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Reacties van ouders/verzorgers op community bekijken
Lege, stevige vragenkaartjes maken
Documenten met rolverdeling groepjes meenemen
Taalspelletjes en/of energizers kopiëren en lamineren
Extra ruimte regelen voor de andere groepjes tijdens de opname van de
podcast
Klaarzetten

Drie tafelgroepen
Flap-over met check-in
Opstelling podcast
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
Op een tafel: ingevulde vragenkaartjes (interviewvragen vluchteling) van les 1.1,
papier, post-its en stiften
Bedankje vluchteling

De organisatie vluchtelingenwerk kan je hierbij helpen.
Belangrijk:
de vluchteling moet de Nederlandse taal redelijk beheersen;
bespreek van tevoren of er onderwerpen zijn waar hij/zij niet over
wil praten;
nodig als dat kan ook een zoon of dochter uit in dezelfde leeftijd;
geef de vluchteling informatie over de groep, het doel van de les
en vertel wat er precies gaat gebeuren;
vraag de vluchteling toestemming om de podcast te publiceren.

Specifieke

doelen

les

.

1

3

26
Weten

Hoe en welke vragen je kunt stellen aan de vluchteling
Welke valkuilen er zijn bij een interview
Welke tips en tops er zijn bij het opnemen van een podcast

Voelen

Inleven in een ander, hoe het is om te moeten vluchten.
Hoe het is om te wonen in een land waar je niet veilig bent
Omgaan met emoties die een gesprek kan oproepen

Kunnen

Podcast bedienen
Weten hoe de microfoon moet worden vastgehouden
Luisteren naar en reageren op antwoorden van een ander
Open en geïnteresseerde vragen stellen en doorvragen
Doen

Interview houden met vluchteling

Agenda

Introductie en ik-onderdeel
10 min.

les

.

1

3

27
Welkom en check-in, introductie vluchteling (en zoon/dochter)

Wij-onderdeel
10 min.

Voorbereiding op het interview

Jullie-onderdeel
min.

Opnemen van de podcast

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
5 min.

Feedback geven over het interview en check-out

Terugblik en vooruitblik

Introductie

en

Ik

-

onderdeel

28
Doelen

Kinderen maken verbinding met elkaar en met de begeleiders
Voorkennis activeren
Introductie vluchteling

Voorbereiding

Flap klaarzetten met 3 smileys en dikke stift
Community presenteren op digibord

Uitvoering

Check-in
Herhaal de check-in van de vorige les
De vluchteling checkt ook in en vertelt kort wie hij/zij is en waar hij/zij vandaan komt
Sta stil bij de introductie van de vluchteling; vertel waarom hij/zij mee wil meewerken
Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
Bespreek kort het doel en programma voor vandaag
Blik even terug op de voorbereiding van dit interview

Wij

-

onderdeel

29
Doel

Kinderen bereiden zich voor op de podcast

Voorbereiding

Maak vragenkaarten voor het interview met de vluchteling

Uitvoering

De kinderen verdelen zich over dezelfde drie groepen als vorige week
De kinderen hebben de rollen verdeeld en bereiden zich voor op het interview door alle vragen nog eens door te nemen
Vraag aan de groep of alles duidelijk is en of ze zin hebben in het interview

Jullie

-

onderdeel

Doelen

Kinderen leren samen te werken om een goed interview en een
interessante podcast te maken
Kinderen doen ervaring op met een echt interview
Kinderen leren goed te luisteren en te reageren op antwoorden van
de geïnterviewde

Voorbereiding

Kies taalspelletje en een energizer
Regel een extra ruimte

Uitvoering

Maak drie groepen:
1. Neemt de podcast op onder begeleiding van een ervaren persoon
2. Gaat in gesprek met de zoon/dochter onder begeleiding van een volwassene in een andere ruimte of doet een taalspelletje/ energizer
3. Doet een taalspelletje/energizer (andere ruimte)
Extra
Let goed op de instellingen van het geluid van de Podcast
Zorg voor een goede akoestiek in de ruimte waar je de podcast opneemt
Is er geen zoon of dochter aanwezig, organiseer 1 energizer en een taalspelletje en wissel na 15 minuten
Wissel na 15 minuten van activiteit (mag iets uitlopen per groepje)
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Jij

-

onderdeel

en

Doelen

afsluiting

31

Voorbereiding

Kinderen leren ervaringen te delen over het interview
Kinderen leren te benoemen wat ze interessant vinden aan
het gesprek

Maak een flap::
Wat ging goed?
Wat kon beter?
Hoe pakken we het een volgende keer aan?

Uitvoering

Ga bij de flap staan en bespreek met elkaar de ervaringen met het interview en de podcast
Noteer wat wordt gezegd op de desbetreffende flap
Laat ook de vluchteling zijn/haar ervaringen delen
Blik even kort vooruit naar volgende week
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar

Wat

ging

goed?

Wat

kon

beter?

Hoe

pakken

volgende

we

het

keer

aan?
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Voorbereiding

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Reacties van ouders/verzorgers op community bekijken
Drie ruimtes (om audio te bewerken) reserveren en inrichten
Laptops (6 stuks) reserveren
Programma Audacity installeren op alle laptops
Account aanmaken bij https://anchor.fm/
Inlezen op en oefenen met het bewerken en publiceren van een podcast
Klaarzetten

Tafelgroepen met twee laptops per tafel
Flap-over
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
Op een tafel: stiften, post-its

Specifieke

doelen

les

.

1

4
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Weten

Wat wordt bedoeld met editen en publiceren
Welke programma’s je kunt gebruiken voor het editen en publiceren van een podcast
Hoe je een podcast kan editen en publiceren

Voelen

Zichzelf terughoren
Omgaan met meevallers en tegenvallers (met de podcast)
Samen trots zijn op het eindresultaat van de podcast

Kunnen

Eenvoudige bewerkingen uitvoeren met het programma Audacity (editen)
Een podcast publiceren met het programma Anchor.FM

Doen

Een podcast bewerken en publiceren

Agenda

les

.

1

4
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Introductie
5 min.

Welkom en check-in

Ik-onderdeel
10 min.

Uitleg van Audacity en Anchor.FM

Wij-onderdeel
10 min.

Jullie-onderdeel
45 min.

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
10 min.

Opzoeken van programma’s en voordoen van het bewerken

Podcast bewerken en publiceren

Presenteren van de podcast

Afsluiting en check-out

Introductie

Doelen

Kinderen maken verbinding met elkaar en de begeleiders
Verbinding maken met de les van vorige week, voorkennis activeren

Voorbereiding

Flap met 3 smileys en dikke stift klaarzetten
Community presenteren op digibord

Uitvoering

Check-in
Herhaal de check-in van de vorige les
Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
Bespreek kort het doel en programma voor vandaag en blik even terug op de les van vorige week

38

Ik
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onderdeel

39
Doelen

Kinderen maken kennis met de twee tools Audacity en
Anchor.FM
Met de app. Anchor.FM kan iedereen een geluidsfragment van
maximaal 2 minuten publiceren en delen

Voorbereiding

Audacity en Anchor.FM presenteren op digibord

Uitvoering

Leg uit:
Audacity is een gratis en gemakkelijk audiobewerkingsprogramma om fouten en storingen in audio te verkleinen en soms zelfs te verwijderen en het geluid te verbeteren
De kinderen gaan aan de slag met de volgende onderdelen:
1. volume normaliseren
2. selecteren van audio (bijv. een lange stilte)
3. storing verwijderen
4. audio weer opslaan
Na het verbeteren van de audio publiceren de kinderen de podcast, zodat de ouders het interview kunnen terugluisteren

Wij

-

onderdeel

Doel

Kinderen leren de basisprincipes van bewerken van een audiofragment

Voorbereiding

2 laptops klaarzetten per tafelgroep
Inlogcode en wachtwoord voor iedereen zichtbaar noteren (Anchor FM)
Digibord met de twee programma’s klaarzetten
Stukje test-audio maken om te bewerken op elke laptop

Uitvoering

De kinderen zitten in dezelfde groepen als vorige week; per tafel liggen er twee laptops zodat ze met twee- en drietallen kunnen werken
Jij doet voor op het digibord en neemt samen met de kinderen door:
1. opzoeken van het programma Audacity
2. bewerken van een test-audio (knippen en plakken en opslaan)
De kinderen oefenen en kunnen vragen stellen
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-
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Doelen:

Kinderen leren eenvoudige bewerkingen met het
programma Audacity uit te voeren (editen)
Kinderen leren een podcast te publiceren

Voorbereiding

Maak een map aan op de laptop met de audio’s
Richt drie ruimtes in

Uitvoering

Laat de groepjes in drie verschillende ruimtes werken (om audio te kunnen bewerken door twee of drie personen achter een
laptop is het afspelen van het geluidsfragment noodzakelijk)
Elke groep heeft twee opnames van het interview die ze verdelen en bewerken
Ze knippen en plakken en halen de storende stukjes eruit
Na 35 minuten komt iedereen weer bij elkaar en worden de fragmenten gepubliceerd op Anchor. FM

Ontwerp en tekst: Marielle van Rijn | Spelenmetboeken.nl
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Doel

Voorbereiding

Kinderen leren feedback te geven en te ontvangen

De bewerkte fragmenten klaarzetten

Uitvoering

Per groep wordt een fragment uitgekozen en beluisterd (= 2 minuten); vraag om feedback en....
Wees samen trots op het resultaat

Ontwerp en tekst: Marielle van Rijn | Spelenmetboeken.nl

Afsluiting
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Doel

Voorbereiding

Les en thema afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Voor iedereen 2 post-its en een stift

Uitvoering

Check-out: de complimenten vleugels
Uitvoering
De kinderen en begeleiders staan in de kring en krijgen ieder 2 post-its en een stift, met de opdracht:
1. schrijf op een geeltje een mooi compliment voor de persoon die links en rechts van je staat
2. plak het compliment bij je linker buurman/-vrouw op de rechterschouder en bij je rechter buurman/vrouw op de linkerschouder
Op jouw teken loopt iedereen rond en geeft commentaar op de geeltjes zonder het compliment te
verklappen
Na vijf minuten mag iedereen zijn eigen geeltjes bekijken
Sluit af en blik kort vooruit naar het nieuwe thema Techniek en neem afscheid van elkaar .

Ontwerp en tekst: Marielle van Rijn | Spelenmetboeken.nl
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