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Thema
Cultuur
Aandachtspunten voor de facilitator

OVERZICHT

Algemene checklist voor elke
bijeenkomst
Les 4.1
Les 4.2
Les 4.3
Les 4.4
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03

GASTDOCENTEN
Les

4

.
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Producer

Profiel Producer
(Jonge) producer die zich richt op rapmuziek of pop
Verder geen specifieke voorwaarden

Les

4

.

3

Dansleraar

/-

lerares

Profiel
heeft kennis van en ervaring met ‘urban dance’
kent de belevingswereld van kinderen in de leeftjdscategorie 10 - 14 jaar
heeft ervaring met het begeleiden van kinderen
kan een korte presentatie geven over urban dance
kan een dans bedenken bij de muziek

Algemene

checklist

voor

elke

bijeenkomst

Voorbereiding
Vier weken van tevoren
Afspraken maken met workshopleider/gastspreker
Uitnodiging sturen naar ouders en kinderen
Extra begeleider inplannen voor de begeleiding van groepjes
Week van tevoren
Stilteruimte regelen met goede akoestiek voor opname songteksten
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
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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06
Voorbereiding

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Reacties van ouders/verzorgers op community bekijken
Laptops en iPads reserveren
Vlog muzikant laten maken
Eventueel tekstschema maken voor het schrijven van de songtekst
Rap zoeken die passend is als voorbeeld binnen de maat
Klaarzetten

Laptops en iPads
Vlog muzikant
Bestaande rap en songtekst
Digibord/televisiescherm om vlog af te spelen
Flap-over met check-in
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes

Printen

Voorbeeld songteksten

Specifieke

doelen

les

.

4
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Weten

Wat een beat en een vierkwartsmaat is
Hoe je een zin ritmisch kan maken
Hoe je je eigen ervaringen onder woorden kan brengen
Wat de structuur van een liedje is (break, refrein en persoonlijke coupletten)
Dat iedere ervaring persoonlijk is en van elkaar kan verschillen
Voelen

Tempo (snel/langzaam), melodie (hoog/laag) en dynamiek (hard/zacht)
Hoe je op een ritme kan bewegen
Hoe je op een ritme kan praten/rappen/brabbelen
Welke ervaringen in je opkomen vanuit de lessen van PLEK 3
Kunnen

Schrijven van een (deel van een) songtekst op een beat
Verwoorden van je ervaringen
Gebruiken van metaforen en synoniemen
Lezen van zinnen op de beat en checken of het passend is binnen het ritme
Aan de hand van een songtekst een liedje op de beat lezen
Doen

Schrijven en redigeren van een (deel van een) songtekst
Zingen van een songtekst op de beat
Eigen ervaringen ophalen basismodule PLEK 3
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Agenda

Introductie
10 min

les

4

.

1

08
Welkom, check-in, welkom, check in, introductie laatste thema basismodule

Ik-onderdeel
5 min.

Vlog laten zien van de producer; uitleg algemene begrippen (schrijven van) songtekst

Wij-onderdeel
15 min.

Samen oefenen met de beat

Jullie-onderdeel
35 min.

Jij-onderdeel
15 min.
Afsluiting
5 min.

Schrijven van songtekst

Presentatie en feedback op elkaars songteksten in kleine groepjes.

Afsluiting en check-out

Introductie

09
Doelen

Voorbereiding

De kinderen maken verbinding met elkaar en de begeleiders
De kinderen maken kennis met de nieuwe module en weten wat ze gaan doen
de komende weken

Uitvoering

Check-in met woorden: is het niet gek dat…..
Iedereen staat in de kring, je geeft aan of je rechtsom of linksom gaat
Een persoon start met de zin: is het niet gek dat….
De volgende in de rij vult de zin aan met drie woorden
Dan de volgende met drie woorden tot je de cirkel rond bent
Vooruitblik op nieuwe thema en doorspreken programma van vandaag
Bespreek kort het doel en het programma voor vandaag en blik vooruit op het nieuwe thema Cultuur.

Is het niet gek dat…
een vogel vliegt,
niet kan lopen,
maar wel zingen,
een ei legt,
in een nest,
erop gaat zitten,
soms er een..
beetje naast zit
etc.

Ik

-

onderdeel

10
Voorbereiding

Doelen

De kinderen maken kennis met een beat waarop ze een songtekst gaan schrijven
De kinderen weten wat de werkzaamheden van een producer zijn
De kinderen leren de structuur van een liedje herkennen (tempo, dynamiek,
melodie)
De kinderen leren wat synoniemen en metaforen zijn en hoe ze die kunnen
gebruiken in een songtekst

Uitvoering

De kinderen maken kennis met de producer via een vlog
De kinderen horen de beat waarop ze de songtekst gaan schrijven
Presenteer de PowerPoint en leg de begrippen tempo, dynamiek en melodie van
een songtekst uit
Geef aan dat het goed is om gebruik te maken van synoniemen en metaforen om de
tekst interessant te maken (refereer aan de les duurzaamheid: recensie schrijven)

Klaarzetten PowerPoint
Klaarzetten vlog

Wij

-

onderdeel

Doelen

Voorbereiding

De kinderen leren praten/rappen/brabbelen op een bepaalde ritme
De kinderen leren het ritme van een lied aanvoelen
De kinderen kunnen horen welke tekst passend is op de beat
De kinderen leren wat een maat is
De kinderen leren wat de structuur is van een lied
(refrein/coupletten/break)

Uitvoering

Met de kinderen kijken naar de vorm/structuur van een lied: hoe is een lied opgebouwd?
Samen met de kinderen oefenen met praten/brabbelen/rappen op de beat van een lied
Samen met de kinderen oefenen met rijmwoorden, synoniemen en metaforen

Liedje uitzoeken dat passend is op de beat (producer voor een
gangbaar ritme laten zorgen, zoals een vierkwartsmaat)
Songteksten klaarzetten op televisiescherm
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Jullie

-

onderdeel

12
Doelen

Kinderen leren hoe ze hun ervaringen in een songtekst
kunnen verwoorden
Kinderen leren schrijven op een beat
Kinderen leren metaforen en synoniemen in te zetten om een
tekst ‘spannender’ te maken, meer diepgang te geven

Voorbereiding

iPads en laptops klaarzetten
De beat op de achtergrond klaarzetten waarop de kinderen
hun tekst passend kunnen maken

Uitvoering

De kinderen gaan zelf aan de slag met het schrijven van een songtekst over hun persoonlijke ervaringen binnen PLEK 3
(belangrijk: het gaat niet over wat ze hebben gedaan, maar over hoe ze dat hebben gevonden)
De kinderen mogen dit zelf doen of aan de hand van een aangeboden tekstschema
De begeleiders kijken mee en ondersteunen waar nodig
De kinderen verbeteren hun tekst met synoniemen en metaforen om de tekst meer diepgang te geven

Jij

-

onderdeel
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Doelen

De kinderen leren elkaar feedback te geven op hun geschreven tekst
De kinderen zien de overeenkomsten en verschillen in elkaars ervaringen
De kinderen leren van elkaars songteksten

Voorbereiding

Alle songteksten zijn volledig uitgeschreven

Uitvoering

In deze activiteit maak je drietallen
De kinderen presenteren de tekst aan elkaar zingend/rappend, maar op ritme voorlezen mag ook
De kinderen geven elkaar tops en tips over de songteksten
Kleine dingen kunnen eventueel worden aangepast
Na ongeveer 10 minuten wordt centraal gevraagd wie nog wat wil delen over de songteksten, zijn/haar
ervaringen of de tips en tops die zijn uitgedeeld

Afsluiting

14
Doelen

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Voorbereiding

Een flap met twee lijnen klaarzetten

Uitvoering

Check-out: de leerschaal
Iedereen kruist op de flap aan waar hij/zij stond toen de les begon en toen de les was afgelopen
Sta er samen even bij stil
Blik kort vooruit naar het bezoek van de producer de volgende week

De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.
Vertel de kinderen wat ze de volgende week gaan doen. De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de
kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.
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16
Voorbereiding

Stem nog eenmaal af met producer
Geef de songteksten die de kinderen hebben geschreven aan de producer ter voorbereiding
Producer: bedenk aan de hand van de songteksten een refrein
Zet opname-apparatuur klaar in overleg met de producer
Regel extra ruimte voor de opnames
Bereid het lesprogramma voor
Presenteer de agenda op digibord of flap
Bekijk de reacties van ouders/verzorgers op de community
Zet laptops en iPads klaar waar de songteksten op gemaakt zijn

Klaarzetten

Laptops en iPads
Opnameapparatuur
Beat waarop de songtekst is geschreven
Digibord/televisiescherm
Flap-over met check-in
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
Materialen voor de extra activiteit voor de kinderen die niet aan het opnemen zijn

Printen

De songteksten die de kinderen hebben geschreven

Specifieke

doelen

les

.

4
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17
Weten

Wat de rol is van een producer bij de opname
Wat er bij de opname van een liedje komt kijken
Welke apparatuur nodig is bij de opname van een lied
Hoe je van alle losse songteksten een rap maakt
Voelen

Hoe het is om een liedje in te zingen
Dat fouten maken mag en dat je meerdere keren een liedje kunt opnemen
Hoe het is om je eigen tekst en stem terug te horen
De emoties (bijvoorbeeld spanning, trots en enthousiasme) die het inzingen en terugluisteren
van het liedje oproepen
Hoe het is om samen iets groots te creëren en hoe je zelf een aandeel hierin kun hebben
Hoe beweging en dans het ritmisch zingen ondersteunen

Kunnen

Inzingen van een liedje
Rekening houden met tempo, melodie en dynamiek
Tekst uit je hoofd, of lezend binnen het ritme rappen

Doen

Finetunen van de zinsbouw en woordkeuze van de songtekst
Inzingen van een liedje
Gezamenlijk een liedje creëren
Beoordelen van het liedje, waar nodig opnieuw inzingen

Agenda

les

4

.

2

18
Introductie
5 min
Ik-onderdeel
5 min.
Wij-onderdeel
15 min.
Jullie-onderdeel
30 min.

Jij-onderdeel
25 min.
Afsluiting
10 min.

Welkom en check-in, korte terugblik op vorige week; introductie van de producer

Korte presentatie door producer; voordoen hoe je kunt zingen op de beat

Samen oefenen met het refrein; gezamenlijk inzingen (opnemen)

De kinderen gaan aan de slag met het maken van de complete songtekst onder leiding van de producer

In vijftallen de songtekst opnemen; alternatieve activiteit in andere ruimte

Reflectie op het schrijven en het opnemen van het lied; korte afsluiting en vooruitblik naar volgende week

Introductie

19
Doelen

Voorbereiding

Opfrissen geheugen zodat de kinderen weer weten wat ze
vorige week hebben gedaan en waar ze deze week mee
verder gaan
De kinderen leren de producer kennen

Songteksten van de kinderen bij de hand hebben

Uitvoering

Check-in met woorden: Het lijkt een droom dat…..
Iedereen staat in de kring, je geeft aan of je rechtsom of linksom gaat
Een persoon start met de zin: Het lijkt een droom dat…..
De volgende in de rij vult de zin aan met drie woorden
Dan de volgende met drie woorden tot je de cirkel rond bent
De producer checkt in en stelt zichzelf voor
Bespreek kort het doel en programma voor vandaag en blik even terug op de les van vorige week; bespreek nog eens de
songteksten van de kinderen

Ik

-

onderdeel

20
Doelen

De kinderen weten wat een producer doet
De kinderen leren zingen op een beat

Uitvoering

De producer vertelt over zijn werk en wat hij allemaal doet
De producer gaat met de kinderen zingen/rappen op een beat
De producer geeft tips over hoe te zingen/rappen op een beat
De producer laat zien hoe beweging het ritme ondersteunt

Voorbereiding

Zorg ervoor dat de beat klaar staat om afgespeeld te worden

Wij

-

onderdeel

21
Doelen

De kinderen leren het refrein van het lied zingen op de beat
De kinderen leren wat er allemaal komt kijken bij het
opnemen van een lied
De kinderen ervaren hoe het is om een refrein in te zingen
en terug te horen

Voorbereiding

De producer maakt een refrein voor het lied
Stem met de producer af wie er voor eventuele hulpmiddelen zorgt
(kabels, aansluitingen e.d.)
Zet de beat klaar

Uitvoering

De producer laat het refrein horen dat hij heeft bedacht
Hij oefent het refrein samen met de kinderen om het vervolgens op te nemen
De producer geeft uitleg over wat er bij het opnemen van een lied komt kijken
Waar moeten de kinderen op letten bij het inzingen? Hoe werkt de apparatuur? Hoe kun je luisteren of het goed is
gegaan?
De kinderen luisteren het door hen gezongen refrein terug

Jullie

-

onderdeel

Doelen

Voorbereiding

De kinderen leren hoe ze van verschillende teksten een geheel kunnen maken
De kinderen leren hoe ze teksten kunnen finetunen en passend kunnen maken op
de beat
De kinderen leren samenwerken en compromissen sluiten over welke tekst
gebruikt wordt en waar dit in de song past

Elk kind heeft de songteksten geprint of
via de iPad/laptop bij de hand

Uitvoering

De kinderen gaan aan de slag met het creëren van de coupletten van het lied onder begeleiding van de producer
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Jij

-

onderdeel

Doelen

Voorbereiding

De kinderen weten hoe een song opgenomen wordt
De kinderen ervaren hoe het is om hun eigen tekst en stem terug te horen
De kinderen zien wat hun eigen bijdrage toevoegt aan het grote geheel
De kinderen leren dat ze fouten mogen maken tijdens het inzingen en dat ze het opnieuw
kunnen proberen
De kinderen leren een tekst zingen/rappen op een beat
De kinderen leren rekening houden met tempo, dynamiek en melodie tijdens het
inzingen van hun tekst

Zorg ervoor dat de tekst van het lied op papier of digitaal beschikbaar is
Maak een tekstverdeling voor de groepjes
Zorg voor een andere ruimte voor de kinderen die niet aan het opnemen zijn;
deze kinderen kunnen de tekst nog eens oefenen

Uitvoering

Maak groepjes van vijf kinderen
Elk groepje neemt het liedje op bij de producer
De producer begeleidt het opnemen en zorgt ervoor dat dit goed verloopt
De groepjes die niet aan de beurt zijn om op te nemen doen in een andere ruimte een alternatieve activiteit

23

Afsluiting

24
Doelen

Voorbereiding

De kinderen leren reflecteren op het in elkaar zetten van het lied en
hun bijdrage hieraan
De kinderen ervaren dat alle kleine stukjes een geheel worden
De kinderen leren reflecteren op het opnameproces en leren hierbij
hun gevoelens en ervaringen verwoorden

Uitvoering

Check-out: ik kan het!
Kijk samen met de kinderen terug op het proces van schrijven en opnemen en vraag
naar hun ervaringen en gevoelens hierbij
Doe dit aan de hand van de vraag: welke stap heb jij gemaakt vandaag?
Laat de foto zien op het digibord en praat over de stappen die zijn gezet
Wie heeft welke stap gezet?

Op digibord of flap de afbeelding van de trap klaarzetten

25

Les
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26
Voorbereiding

Contact leggen met een dansleraar/-lerares die de kinderen een dans wil
leren
Het lied is door de producer uitgewerkt en klaar
Een ruimte regelen die groot genoeg is om te dansen
De kinderen vragen om sportieve kleding aan te doen
Het lied doorsturen naar de dansleraar zodat hij/zij hier alvast een dans op
kan uitwerken

Klaarzetten

Geluidsapparatuur en boxen om het lied af te
spelen
iPad/telefoon of camera om de dans op te nemen
Tekst lied
Printen

Tekst lied een aantal keer uitprinten

Specifieke

doelen

les

.

4
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27
Weten

Hoe je kunt bewegen op het ritme van een liedje
Hoe je door middel van beweging de essentie van de songtekst kan laten zien
Hoe je met non-verbale communicatie de verbale communicatie (songtekst) ondersteunt
Wat urban dance is, de ontstaansgeschiedenis en waarom dit passend is bij een rap
Dat door oefening een beweging vloeiender wordt
Voelen

Wat dans aan de beleving van een songtekst toevoegt
Hoe je je lichaam stuurt volgens een vast bewegingspatroon
Hoe je lichaam het ritme voelt
Dat dans een expressievorm is en de beweging anders kan zijn dan je normaal gesproken beweegt

Kunnen

Onthouden van de bewegingen van een dans
Uitvoeren van de bewegingen binnen het ritme
Rekening houden met je omgeving als je aan het dansen bent

Doen

Bewegen op het ritme van het liedje
Stapsgewijs de bewegingen aanleren en ze vervolgens achter elkaar plaatsen bij de uitvoering
Herstellen in de dans als je een beweging vergeet/verkeerd uitvoert

Agenda

les

4

.

3

28
Introductie
10 min

Welkom en eindresultaat lied en introductie dansleraar/-lerares

Ik-onderdeel
10 min.

Presentatie over urban dance en hoe de koppeling met de songtekst gemaakt kan worden in een dans

Wij-onderdeel
25 min.

Oefenen van de verschillende stapjes van de dans

Jullie-onderdeel
25 min.

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
10 min.

De dans als geheel op muziek oefenen

Presenteren van de dans (dit wordt gefilmd)

Afsluiting en check-out

Introductie

29
Doelen

De kinderen ervaren hoe het is om hun eigen song terug te luisteren
De kinderen ervaren hoe het is om hun eigen stem en tekst terug te horen
De kinderen horen het eindresultaat van het product dat ze hebben gemaakt
De kinderen leren hun mening te vormen over het lied
Introductie gastdocent (dansleraar/-lerares)

Voorbereiding

Ervoor zorgen dat je de song van de producer hebt ontvangen
Klaarzetten van apparatuur en boxen om de song af te spelen

Uitvoering

Check-in met woorden: Ik wil dansen omdat…..
Iedereen staat in de kring, je geeft aan of je rechtsom of linksom gaat
Een persoon start met de zin: ik wil dansen omdat….
De volgende in de rij vult de zin aan met drie woorden
Dan de volgende met drie woorden tot je de cirkel rond bent
Je eindigt met de dansleraar/-lerares; hij/zij vertelt kort wie hij/zij is
Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
De begeleider laat het lied (dat nu helemaal af is) een paar keer horen
Je vraagt wat de kinderen ervan vinden en hoe zij het vinden om hun eigen tekst en stem terug te horen

Ik

-

onderdeel

Doelen

De kinderen weten wat het begrip 'urban dance' betekent, waar het vandaan
komt en hoe het eruit ziet
De kinderen weten waarom 'urban dance' bij een rap past
De kinderen weten waarom dans het verhaal van een lied kan ondersteunen
De kinderen leren dat non verbale communicatie de verbale communicatie
(tekst van een lied) kan versterken

Voorbereiding

De dansleraar/-lerares zorgt in overleg met de begeleiding voor
materialen, voorbeelden en evt. een presentatie ter ondersteuning
van zijn/haar verhaal

Uitvoering

De dansleraar/-lerares introduceert het begrip 'urban dance', laat het zien en legt uit waarom deze dansvorm past bij
een rap en het lied
Hij/zij geeft algemene informatie over dansen en legt uit of laat zien wat dans kan toevoegen aan een liedje en hoe je
een verhaal kan vertellen door middel van non verbale communicatie op een lied

30

Wij

-

onderdeel

Doelen

De kinderen leren hoe je door middel van beweging de essentie van een
songtekst kan laten zien
De kinderen leren hoe je kunt bewegen op het ritme van een lied
De kinderen leren hoe je je lichaam stuurt volgens een vast bewegingspatroon
De kinderen leren stapsgewijs bewegingen aan en onthouden de verschillende
bewegingen

Uitvoering

De kinderen oefenen in stapjes de bewegingen die bij de dans horen
Ze oefenen eerst zonder muziek en in een langzaam tempo, zodat de beweging
vloeiend verlopen
Daarna oefenen ze de individuele stappen op muziek

Voorbereiding

De dansleraar/-lerares heeft een dans voorbereid op het lied
Een muziekinstallatie staat klaar om de muziek af te spelen

31

Jullie

-

onderdeel

Doelen

Voorbereiding

De kinderen leren een dans op hun lied
De kinderen leren dat door een beweging te herhalen, deze steeds vloeiender gaat
De kinderen leren hoe je lichaam het ritme aanvoelt
De kinderen leren bewegingen van de dans onthouden in een vaste volgorde
De kinderen leren rekening te houden met hun omgeving als ze aan het dansen zijn
De kinderen leren zich herstellen in de dans als ze een beweging vergeten/verkeerd uitvoeren

Uitvoering

De kinderen oefenen in stapjes de bewegingen die bij de dans horen
Ze oefenen eerst zonder muziek en in een langzaam tempo, zodat de beweging vloeiend verlopen
Daarna oefenen ze de individuele stappen op muziek

32

Jij

-

onderdeel

Voorbereiding

Doelen

De kinderen leren hun dans uitvoeren voor de camera
De kinderen dansen synchroon op het ritme van de muziek
De kinderen kunnen de dans als geheel op het lied uitvoeren
De kinderen zien wat het effect is van de uitvoering van de dans op het lied
De kinderen kunnen een individuele move maken op de dans

Zorg ervoor dat de camera klaar staat

Uitvoering

De kinderen gaan hun dans uitvoeren voor camera
De dans wordt nu in zijn geheel uitgevoerd (op de muziek)
De dans wordt gefilmd
Bij hun eigen stukje rap mogen ze een individuele move maken, om er nog meer een persoonlijke draai aan te geven

33

Afsluiting

34
Voorbereiding

Doelen

De kinderen reflecteren op het oefenen van de dans en wat dit met hen doet
Kinderen weten wat er ter afsluiting van de module op het programma staat
Kinderen sluiten af met positieve energie

Bedankje gastdocent klaarleggen

Uitvoering

Check-out: zeg het met een beweging
Iedereen staat in de zaal
Geef aan dat je samen hebt ervaren dat dansen en beweging een tekst en/of emotie kunnen ondersteunen
Vraag iedereen (ook de dansleraar) om de middag samen te vatten door het maken van een beweging of een gebaar; bijvoorbeeld:

Je eindigt bij de dansleraar
Vertel de kinderen wat ze de volgende week gaan doen (dans gepresenteerd en basismodule afgesloten samen met ouders en leraren).
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.

35

Les
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36
Voorbereiding

Een fotospeurtocht maken
Zaal reserveren waar de ouders en kinderen terecht kunnen
Beamer/laptop/televisie regelen voor de presentaties
Presentatie aan de ouders voorbereiden
De ouders van de kinderen uitnodigen
De leerkrachten van de scholen van de kinderen uitnodigen

Klaarzetten

iPads om foto's voor de speurtocht mee te maken
Beamer/laptop/televisie voor de presentatie
Filmpje voor de dans
Voldoende stoelen/zitgelegenheid voor de gasten
Extra hapjes en drankjes voor de gasten

Printen

Blaadjes voor de fotospeurtocht

Specifieke

doelen

les

.

4

4
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Weten

Wat ze hebben geleerd en onthouden van de basismodule
Hoe ze een korte presentatie moeten houden voor een groep
Wat PLEK 3 ze tot nu toe heeft opgeleverd
Hoe ze een speurtocht strategisch en creatief uit kunnen voeren
Hoe ze opgedane kennis uit de basismodule kunnen toepassen in een nieuwe situatie

Voelen

Hoe het is voor een groep bekenden en onbekenden te presenteren
Wat PLEK 3 heeft betekend en wat dat met de competentiebeleving doet
Hoe het is om reacties uit het publiek te krijgen tijdens en na de gezamenlijke presentatie

Kunnen

Informatie verbinden om tot een oplossing te komen
Een inschatting maken van het niveau van de opdracht
Presenteren en dansen voor een groep mensen

Doen

Samenwerken bij de speurtocht; samen prioriteiten stellen en overleggen
Uitvoeren van de opdrachten van de speurtocht
In groepjes overleggen wat er in de presentatie moet worden gezegd
Presenteren op een podium

Agenda

les

4

.

4
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Introductie
5 min

Welkom, check-in, terugblik op de afgelopen modules, uitleg

Ik-onderdeel
10 min.

Uitleg over de speurtocht

Wij-onderdeel
45 min.

Speurtocht in groepjes onder begeleiding

Jullie-onderdeel
20 min.

Jij-onderdeel
5 min.
Afsluiting
5 min.

Ontvangst ouders, leerkrachten en presentatie dans (filmpje); de kinderen presenteren hun ervaringen bij
PLEK 3

Mogelijkheid om vragen te stellen door de ouders

Afsluiting basismodule en check-out

Introductie

39
Doelen

Voorbereiding

De kinderen weten wat er tijdens deze les van hen wordt verwacht
De kinderen denken na over wat ze afgelopen tijd bij PLEK 3 hebben gedaan
en geleerd

Touw of hoepels

Uitvoering

Check-in: de tijdlijn
Leg een lang koord (of hoepels) kris kras door de ruimte
Vraag de kinderen om willekeurig (op 1,5 m afstand) een plekje te kiezen op het koord
Vertel dat het koord de tijdlijn is van alle lessen tot nu toe
Laat het kind dat aan het begin van het koord staat, starten met een of twee ervaringen van de eerste lessen van burgerschap, het kind dat erna
komt vertelt wat er na kwam, enzovoort, totdat iedereen aan de beurt is geweest
Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
Ontvangst met gezond hapje en drinken
Uitleg over het programma van vandaag
Terugblikken met de kinderen op de afgelopen modules die zij hebben gevolgd bij PLEK 3

Ik

-

onderdeel
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Doelen

De kinderen weten hoe de speurtocht werkt
De kinderen weten hoe ze de korte presentatie moeten
voorbereiden voor de ouders/leerkrachten

Voorbereiding

Zorg ervoor dat IPad, pennen en speurtocht-formulieren klaarliggen

Uitvoering

Verdeel de kinderen in vier groepjes.
De begeleider geeft uitleg over de speurtocht
Elk groepje krijgt zijn eigen thema waar de speurtocht over gaat
Met de speurtocht wordt de voorkennis opnieuw geactiveerd
Aan het einde van de speurtocht maken kinderen een korte presentatie over het thema

Wij

-

onderdeel

Doelen

De kinderen leren samenwerken en samen overleggen
De kinderen leren prioriteiten stellen bij het uitvoeren van de opdrachten
De kinderen leren een inschatting maken van het niveau van een opdracht
De kinderen leren hoe ze opgedane kennis uit de basismodule kunnen toepassen in een nieuwe
situatie.
De kinderen leren hoe ze informatie moeten verbinden om tot een oplossing te komen
De kinderen leren hoe ze in samenwerking met elkaar een korte presentatie kunnen voorbereiden
De kinderen leren strategisch en creatief een speurtocht uit te voeren

Uitvoering

De kinderen gaan in vier groepjes de speurtocht lopen onder leiding van de docenten/begeleiders
Ze moeten door middel van het knippen van foto's zoveel mogelijk punten proberen te verzamelen
Ze kiezen zelf de opdrachten die ze willen uitvoeren
De opdrachten hebben te maken met een van de vier thema's van PLEK 3
Tenslotte wordt in de groepjes een korte presentatie over het thema van de speurtocht voorbereid
De begeleiders begeleiden het proces en bewaken de tijd
De groepjes moeten binnen een half uur terug zijn
(Het speurtocht-formulier wordt toegevoegd aan de downloadpagina.)

Voorbereiding

Groepjes maken
Elk groepje heeft een iPad, pen en een speurtocht-formulier
Iemand in het groepje heeft een horloge of telefoon met
tijdsaanduiding
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Jullie

-

onderdeel

Doelen

De kinderen leren hoe het is om op een podium te staan
De kinderen leren in groepjes een korte presentatie te geven
De kinderen leren hun ervaringen van PLEK 3 te delen
De kinderen worden zich ervan bewust wat PLEK 3 hen tot nu toe heeft opgeleverd
De kinderen leren complimenten te ontvangen van ouders/leerkrachten
De kinderen leren om te gaan met reacties op hun optreden vanuit het publiek

Voorbereiding

Stoelen, tafels, hapjes, drankjes klaarzetten voor de ouders/leerkrachten
Het dansfilmpje klaarzetten op een beamer/televisie
Presentaties van de kinderen zijn klaar

Uitvoering

De ouders/leerkrachten worden ontvangen door de begeleiders en kinderen
Het dansfilmpje wordt getoond en ouders kunnen hier een reactie op geven
De kinderen geven in groepjes een korte presentatie over de vier thema's uit de basismodule van PLEK 3
Ze ontvangen feedback vanuit het publiek

42

Jij

-

onderdeel

43
Voorbereiding

Doelen

De kinderen leren terug te blikken op hun tijd bij PLEK 3
De kinderen leren vragen te beantwoorden vanuit het publiek
De kinderen krijgen een beeld van wat de basismodule van PLEK 3
voor hen heeft opgeleverd

Uitvoering

De kinderen starten in groepjes met de presentatie over hun ervaringen in de afgelopen periode
Ouders en leerkrachten mogen vragen stellen aan de kinderen naar aanleiding van hun presentaties
De kinderen geven antwoord op deze vragen

Afsluiting

44
Doel

Voorbereiding

De kinderen, ouders en leerkrachten sluiten op een positieve
manier de basismodule af

Uitvoering

Check-out: één woord
Iedereen gaat staan
Vraag de kinderen, ouders en begeleiders om de middag samen te vatten in één woord.
Vraag wie zijn/haar ervaring in een woord wilt delen (hoeft niet)
De facilitator sluit af met één woord en bedankt de leerkrachten en ouders voor hun komst en getoonde belangstelling
Bedank de kinderen voor hun inzet
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.

Colofon
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