UITLEG SPRAAKWATER RAP: CABARETVOORSTELLING EN VIDEOCLIP MAKEN
Spraakwater Rap start in de eigen klas met een interactieve, cabareteske voorstelling en uitleg van
de dag. Dit klassikale gedeelte duurt ongeveer 1 uur.
Hierna neemt OOGPUNT steeds een groepje mee uit de klas.
Die leerlingen werken samen met OOGPUNT aan de videoclip.
Vanaf dan heeft de leerkracht dus steeds de klas min het groepje dat uit de klas is.
OOGPUNT geeft die ochtend door hoeveel groepen er gemaakt moeten worden door de leerkracht.
De leerkracht heeft gedurende de dag dus vaak een deel van de leerlingen in de klas.
Deze kinderen kunnen aan schooltaken werken.
Maar omdat er steeds wisselende groepen leerlingen uit de klas zijn, zijn klassikale dingen zoals
toetsen, gymlessen of activiteiten buiten de klas niet mogelijk.
Vaak kiezen leerkrachten voor (zelfstandig) keuzewerk.
Als alle groepen in/om de school gefilmd zijn en hun rap/zang in de mobiele geluidsstudio is
opgenomen, komt OOGPUNT weer de klas in, om het klassenrefrein met de hele klas te oefenen.
Dat wordt daarna gefilmd in/om school. Hierna sluit OOGPUNT klassikaal af.
De eindtijd is afhankelijk van snelheid en groepsgrootte, daarom plannen we altijd de hele dag.
Soms hebben we die tijd echt nodig, soms zijn we eerder klaar.
We houden in principe alle normale pauzes aan.
BENODIGDHEDEN
Eigen klaslokaal: met leeggeruimde tafelbladen en een werkend digibord (o.i.d.) met YouTube.
Geluidsstudio: Een afsluitbare, zo geluidsarm mogelijke ruimte voor de audio-opnames per
groepje (max 8 leerlingen), bijvoorbeeld een spreekkamer. OOGPUNT zorgt voor de apparatuur.
Tweede ruimte: We hebben naast de geluidsstudio nog een aparte ruimte nodig om in kleine
groepjes (max 8 leerlingen) met de leerlingen te kunnen werken. Deze hoeft niet geluidsarm te
zijn. Denk bijv. aan de aula of werkruimte op de gang.
In verband met de tijdsdruk is het handig als alle locaties zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, dan
gaat er zo min mogelijk tijd verloren met heen en weer lopen.
SPRAAKWATER RAP & YOUTUBE
De gemeente betaalt dit project voor jullie.
Jullie schoolvideoclip wordt gebruikt om met deze positieve en milieubewuste boodschap een zo
groot mogelijke groep te bereiken.
Het is dus in principe de bedoeling dat de clip online openbaar op YouTube komt (instelling:
gemaakt voor kinderen).
Hiervoor hebben we een AVG-YouTube brief die jullie kunnen gebruiken.
Letten jullie er ajb op dat dit vóór het project goed geregeld is? ;)
Alle leerlingen nemen deel aan het project en werken mee aan de videoclip.
Het kan natuurlijk voorkomen dat er bepaalde kinderen zijn die van hun ouders om privéredenen
niet zichtbaar op YouTube mogen. Mocht dit het geval zijn, graag dit voor aanvang van de
workshops aangeven. Deze leerlingen filmen we dan niet, maar geven we een andere rol.

