ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE

TONEELSTUK DE ‘IK-DEEL’-STRAAT

ALGEMENE INFO
Doelgroep: Leerlingen bovenbouw
Grootte groep: klas van +/- 20 leerlingen

Leeftijd: 10-12 jarigen
Duur van de activiteit(en): 4 uren
voorbereiding en repetitie en een half uur
voorstelling

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): MetamorPHose vzw, Begeleiders Ak’Cent, Begeleiders St Annendael
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit
Meester Niko van de basisschool de Bleydenberg ging aan de slag met zijn leerlingen van het zesde jaar om een leuk toneelstukje over delen in elkaar te steken.
Het toneelstukje werd opgevoerd voor alle
leerlingen van de school en gaf zo het startschot aan het project ‘ik deel’.
In de eerste plaats werd er nagedacht over welke taken er nodig waren voor het toneeltje.
Meester Niko besprak het verhaal met zijn klas en de leerlingen vulden taken in naar hun eigen talenten. Een aantal dapperen namen de acteursrollen voor hun rekening, iemand zorgde voor de voice-over terwijl andere leerlingen zich bezig hielden met kostuum of decor.
Het toneeltje werkte volgens het principe van ‘letsen’: de bewoners van de straat ontdekken
dat ze een dienst voor een ander konden doen en merkten tot hun verbazing dat leuke
buurmannen en –vrouwen ook wel eens iets voor hen wilden doen. Zo reed Tom (+/-14 jaar)
het gras af voor de al iets oudere oma Betty. Zij kon dan op haar beurt weer babysitten op de
kindjes van Malika en Bilal terwijl Bilal de fietsen repareert van Tom.

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

Het leuke en leerrijke resultaat werd op gejuich onthaald door de toeschouwers en
was een mooie opening voor alle ‘ik deel’-activiteiten die op de Bleydenberg zouden
plaatsvinden.
Leerkracht Niko Verbeeck: “Het is fijn om klasoverschrijdend elke leerling te bereiken via
toneel. Ook jonge kinderen zijn snel geboeid door iets visueels als een toneeltje. In het
zesde zijn die rollen nog lang blijven bestaan in de groep, zo hadden we een heuse oma
Betty in de klas. Foto’s dienden achteraf als bureaublad op computers. In heel de school
vond je stickers op allerlei gedeelde zaken, we schilderden een reuze groot logo en
hingen dit demonstratief achter ons raam.”

let op

Toneel als start werkt prima. Het zou nog toffer geweest zijn als na het toneeltje de andere
klassen en titularissen een soort belofte op papier zouden zetten met de korte inhoud van
een eigen ik deel-actie, alvorens terug naar hun klaslokaal te gaan. Ze zouden zelf ook
toonmomenten kunnen organiseren op school.

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be .
Kijk bijvoorbeeld eens naar de startfiche. Daarin staat een kort scenario voor het toneeltje.
Ook in de praktijkfiche “Letsen” ga je leuke tips vinden.
Contactgegevens school:
Naam: de Bleydenberg
Telefoonnummer: 0499258815
Contactpersoon: Niko Verbeeck

Gemeente: Wilsele
E-mail: niko.verbeeck@bleydenberg.be

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