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BENODIGDHEDEN WORKSHOPS 
-Het eigen klaslokaal met leeggeruimde tafelbladen. 
-Een afsluitbare geluidsarme ruimte voor de audio-opnames per groepje (max 8 leerlingen), bijvoorbeeld een  
spreekkamer.  
-Een tweede aparte ruimte om in kleine groepjes met de leerlingen te kunnen werken. 
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. 
 
 
UITLEG WORKSHOPS 
De leerkracht heeft gedurende de dag vaak een deel van de groep in de klas. 
Deze kinderen kunnen aan schooltaken werken als ze geen opdracht van OOGPUNT hebben.  
Maar omdat er steeds 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. 
 
Er zijn twee verschillende workshop-varianten die net iets anders verlopen. 
Dat heeft te maken met het aantal benodigde rapcoupletten en welke klas zangrefreinen heeft.  
Het luisteren naar wie kan zingen, duurt langer. Wij bepalen van tevoren welke klas welke workshop-variant  
krijgt. Vóór de workshops leggen wij nog eens precies uit hoe de dag eruit zal zien. 
 
Klassikale introductie: De Spraakwater Rap workshops starten beiden klassikaal in de eigen klas. 
Dit duurt ongeveer 20 minuten. 
 
Groepjes uit de klas: De leerlingen werken in groepjes onder begeleiding van OOGPUNT aan hun clip.  
Ze schrijven hun teksten, oefenen hun dans en worden in/om de school gefilmd.  
Daarna worden hun stemmen in de geluidsstudio opgenomen. 
 
De klas met de rapcoupletten gaat meteen na de introductie met OOGPUNT de klas uit.  
Vanaf dan heeft de leerkracht steeds de klas min het groepje dat uit de klas is. 
De klas met het zangrefrein is tot de kleine pauze klassikaal bezig met uitleg, audities en verdeling. 
Na de kleine pauze neemt OOGPUNT hier groepjes mee de klas uit. 
Vanaf dan heeft de leerkracht steeds de klas min het groepje dat uit de klas is.  
 
Klassengedeelte: Nadat alle groepen zijn geweest, komt OOGPUNT weer de klas in om met de hele klas te  
oefenen voor het klassengedeelte. Dit wordt daarna gefilmd in/om school. Hierna sluit OOGPUNT in de klas  
klassikaal af. 
 
Duur: 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 alle normale pauzes aan.  
 
 
SPRAAKWATER & YOUTUBE 
Dit project krijgen jullie gratis. De gemaakte filmpjes worden 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. Hiervoor hebben we een AVG-YouTube brief die jullie kunnen gebruiken. 
Letten jullie er a.j.b. op dat dit voor de workshops goed geregeld is? ;) 
Het kan natuurlijk voorkomen dat er bepaalde kinderen zijn die van hun ouders om privéredenen  
niet op YouTube mogen. Mocht dit het geval zijn, graag dit voor aanvang van de workshops  
aangeven. Deze leerlingen filmen we dan niet. Ze kunnen ze uiteraard wel deelnemen aan de  
voorstelling en als dit er niet te veel zijn, ook aan (het grootste gedeelte van) de workshops. 


