ik deel

PRAKTIJKFICHE: WORKSHOP
WAT IS EEN WORKSHOP?
Een workshop is een onderwijsactiviteit waarbij actieve inzet van de deelnemers een belangrijke rol speelt. Daarmee onderscheidt een workshop zich van een les, waar de leerling eerder een passieve rol heeft. Bij de workshop wordt een expert in
een bepaald thema uitgenodigd die samen met de leerlingen aan de slag gaat om hen op een interactieve manier iets bij te
brengen over dat thema.

WAAROM EEN WORKSHOP?
Een workshop haalt de leerlingen uit de comfortzone van de klas en brengt een nieuwe dynamiek in de groep. Ze leren van
iemand anders nieuwe vaardigheden en oefenen in samenwerken. Leerlingen kunnen ook zelf een workshop geven en leren
zo hun talenten ontwikkelen.

AFSPRAKEN OP VOORHAND
1.

Een aantrekkelijk thema kan de workshop leuker maken: leren koken? Kleren herstellen? Workshop leren werken met de
tablet?

2.

Een (groot)ouder die de workshop gaat leiden. Spreek vooraf de praktische regels af met deze workshopbegeleider:
hoeveel leerlingen kunnen deelnemen? Hoe lang duurt de workshop?

3.

Peil naar de ervaringen van de workshopbegeleider met kinderen. Het kan zijn dat deze persoon veel ervaring heeft in
zijn vakgebied, maar niet gewend is om met kinderen te werken en hier onzeker over is. Hier dient de juf of meester te
ondersteunen.

4.

Overloop de materialenlijst samen met de begeleider: welke materialen zijn er nodig? Welke van deze materialen
brengt de begeleider zelf mee en wat moet de school voorzien?
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AAN DE SLAG!
1.

Laat de workshopbegeleider het praktische werk en de leiding van de workshop op zich nemen. Zorg ook voor voldoende leerkrachten om toe te zien op het ordelijk verloop en om de leerlingen te helpen waar nodig.

2.

Voorzie voldoende tijd voor een nabespreking met de kinderen: wat heb je geleerd en wat ga je later met die leerervaring doen?

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN
1.

Het gaat hier om een workshop. Het is dus niet de bedoeling dat de workshopbegeleider enkel uitlegt hoe je kleren
herstelt of hoe je met een tablet werkt. De leerlingen dienen zelf aan het werk te gaan, al doende leert men!

2.

Leg de lat niet te hoog en zorg dat je een concreet resultaat hebt. Het is leuk als je na de workshop effectief met een pot
confituur, een werkende gsm of een gebreid stukje sok naar huis kan.

3.

Ook de leerlingen hebben talenten: een leerling kan dus best de rol van begeleider opnemen om samen met zijn/haar
klasgenoten kleren te maken, een judotraining te geven of drumworkshop te organiseren.

INSPIRATIE!
Hier vind je leuke ideeën:
•
http://www.kleurbekennen.be/aan-de-slag-met-je-klas
•

http://www.rustinbeweging.be/Workshops_voor_Scholen.html

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.

2

