Instructies voor de leerkracht
Voorbereiding
Spraakwater Rap begint in de klas met een interactieve Spraakwater Quiz in de klas.
Daarna maakt OOGPUNT met de leerlingen een echte Spraakwater Rap videoclip.
* Het digibord / smartboard en eventuele boxen aanzetten graag.
We hebben o.a. YouTube nodig met het geluid goed hard.
* Voor Spraakwater Rap plannen we de hele dag. Soms hebben we die tijd echt nodig,
soms zijn we eerder klaar. De eindtijd is afhankelijk van de groepsgrootte
en hoe snel alles loopt. We houden in principe alle normale pauzes aan.
* Schrijf op een briefje je emailadres waar we de videoclip naartoe
kunnen sturen. Geef dit aan OOGPUNT samen met de ingevulde
AVG YouTube formulieren van alle leerlingen die in beeld mogen.

Spraakwater Rap - intro in de klas
* Verdeel tijdens de intro de klas in 3 gelijke groepen.
Zijn er leerlingen die niet in beeld mogen komen?
Overleg met OOGPUNT in welke groep
deze leerlingen geplaatst kunnen worden.
* Introductie - Stel OOGPUNT voor:

‘Dit is OOGPUNT met Spraakwater Rap.
Ik geef het woord aan .......................’

Spraakwater Rap - videoclip workshops
* Na de intro neemt OOGPUNT steeds een groepje mee uit de klas.
Deze leerlingen werken samen met OOGPUNT aan de videoclip.
Vanaf dan heb je dus steeds de klas min het groepje dat met OOGPUNT mee is.
Zorg er wel voor dat alle leerlingen standby zijn, op elk moment bereikbaar voor OOGPUNT.
* Als het je lukt, ga dan eens bij de videoclipworkshops kijken. Je kunt dan evt. foto’s maken.
* Nadat alle groepen geweest zijn, komt OOGPUNT de hele klas halen om het klassenrefrein te
filmen in/om school. Jij gaat mee als begeleider.
* Foto’s nemen van het project mag, filmen niet. ;)

Spraakwater Rap - afsluiting in de klas
* OOGPUNT sluit klassikaal af. Hiervoor hebben we weer het bord nodig met YouTube.

