Onderwijsgedeelte:

Onderwijsgedeelte

Hoe ga je het doen?
 We maken een jdsindeling, een groepsindeling en een workshopindeling
 Goed op school vertellen wat we gaan doen en hoe we het gaan doen
 We vragen docenten om met stukken te helpen
 Leerlingen mogen ‘lessen’ kiezen om te volgen

Wie heb je nodig?
 Leerlingen

Presenta e

 Docenten, roostermaker, stagiaires en vrijwilligers
 Cameraploeg
 Een coach die ons goed wil helpen

Presenta e:
Op welke manier presenteer je?

Wat heb je nodig?

 Met Prezi of PowerPoint



Draaiboek van de dag

 We nemen voorwerpen mee



Begeleiders (die er ook zin in hebben)

 Met veel foto's en een filmpje en daar uitleg bij geven



Leerlingen die de dag uitvoeren

 Vooral niet monotoon praten en een vleugje humor



materialen voor de workshop en geld

 Op het podium vooral laten zien en vertellen hoe het ging



Alle materialen die we voor ons plan nodig hebben



Goed vooraf nadenken wat we allemaal nodig heb‐
ben…

 Door het publiek bij de presenta e te betrekken en duidelijk onze
mening te geven

Hoe verkoop je jouw plan?
 Met enthousiasme
 Vertellen wat ons doel was en hoe het is gelukt
 Door duidelijk te zeggen dat je van prak sch leren echt meer leert
 Door interac e met het publiek
 Door het echte verhaal van de leerling te brengen, met onze mening

Hoe komt de onderwijsdag terug in de presenta e?
 Door interviews met mensen
 Foto's en filmpjes
 Evalua e / reac e van leerlingen
 Exposi e; oor te laten zien wat er gemaakt is…. bv. schilderij of PC

Wat heb je nodig op de avond zelf?


beamer, laptop en presenta emateriaal (met specialisten hulp)



Een generale repe



Een kort maar krach g verhaal

e

Taakverdeling?


Samen sta je sterk; afwisselen en duidelijk rol bij presenta e



Zoek een taak die goed bij de mensen past

