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Wat is Family Creative Learning?
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Wat is Family Creative Learning?
Family Creative Learning is een serie van 5 workshops die kinderen en hun ouders stimuleert om samen te werken
en te leren met creatieve technologie. De workshopserie is oorspronkelijk ontwikkeld door MIT Boston om sociale
cohesie in kansarme wijken en kennis van gezinnen op het gebied van computergebruik te vergroten. Doelgroep van
Family Creative Learning (FCL) zijn gezinnen uit deze wijken, die vaak een laag inkomen hebben en weinig ervaring met
(creatief gebruik van) computers. In het project nemen kinderen en hun ouders deel aan een serie workshops waarin
ontwerpen centraal staat. Tijdens het maakproces werken families samen, leren ze elkaar te ondersteunen, geven
elkaar feedback en gaan samen uitdagingen aan. Ze werken hierbij aan een interactief eindresultaat met MaKey MaKey’s
en programmeersoftware Scratch. Hiermee maken de gezinnen een project dat zowel digitaal is als fysiek zichtbaar.
Belangrijk onderdeel van de workshopavonden is dat alle gezinnen bij aanvang van de workshops gezamenlijk eten
en daarmee hun sociale contacten en vangnet vergroten.
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Hoe werkt Family Creative Learning?
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Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar uit de wijk zijn
uitgenodigd voor workshops.

01
Er zijn vijf workshops van 2 uur verspreid over 5 opeenvolgende
weken. Elke workshop is verdeeld in vier vaste onderdelen: eten,
ontmoeten, maken en delen.

02
De bijeenkomsten voelen als vakantiediners. Ze draaien om eten
en familie. Ouders en kinderen besteden waardevolle tijd met
elkaar en hun buurtgenoten.

03
Gezinnen ontwerpen en ontwikkelen hun eigen projecten door
Scratch en MaKey MaKey te gebruiken.
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05

Aan het einde van de workshopserie hebben families geleerd
om samen iets te maken en hebben ze toegang tot een vangnet
van buren en bekenden in hun buurt. Dit wordt gevierd met een
eindpresentatie aan de buurt.
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Waarom leren met het hele gezin?
Ieder gezinslid heeft
zijn eigen rol

Opbouwen van een
leergemeenschap

Mediatechnologie speelt een grote rol in ons
leven. Dat geldt voor zowel jong als oud. Er zijn
heel wat ouders die niet precies weten hoe zij
hun kind hierin het beste kunnen ondersteunen.
Wij willen ouders laten zien hoe zij hun kinderen
kunnen stimuleren en enthousiasmeren, hoe
zij vragen kunnen stellen en feedback kunnen
geven, terwijl zij samen werken aan een
mediaproject. Omgekeerd hebben ook kinderen
een belangrijke rol in het leerproces, omdat ze
van nature nieuwsgierig zijn en vaak meer affiniteit hebben met mediatechnologie dan hun
ouders.

Leren doe je het beste samen! Dat geldt ook
voor deze serie workshops. Alle workshops zijn
ingericht om het leren in een gemeenschap te
bevorderen en het verbinden van relaties binnen de gezinnen en de groep onderling te
stimuleren. Door het verbinden van relaties tussen buurtcentrum/vrijwilligers en familie, heeft
dit project ideaal gezien als doel om een leergemeenschap op te zetten om jonge mensen en
hun families te ondersteunen om zich te ontwikkelen tot creatieve denkers en makers.

Learning by doing
We geloven dat je het meeste uit jezelf haalt
wanneer je leert vanuit een intrinsieke motivatie. Wanneer je projecten maakt en ontdekt,
vanuit een onderwerp dat je echt interesseert.
Wanneer gezinnen samen een project bedenken en ontwerpen ontwikkelen ze hun (soms
gezamenlijke) interesse, genereren ze ideeën en
overwinnen ze samen uitdagingen. En wanneer
ze Scratch en MaKey MaKey gebruiken leren
families creatief en rekenkundig na te denken.
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Waarom juist met digitale
technologie aan de slag?
Meer en meer beïnvloedt technologie de manieren waarop we werken,
leren en met elkaar in verbinding staan. In plaats van alleen gebruiker
te zijn van deze technologieën zoals een computerspel te spelen of een
video te bekijken, kunnen jongeren hun eigen media maken. Bijvoorbeeld door te programmeren of hun eigen applicaties en digitale media
te bouwen waarmee zij en anderen kunnen communiceren. Terwijl zij
hun eigen creaties bouwen, leren ze om rekenkundig te denken.
Om hun projecten te programmeren, moeten ze leren om complexe
problemen in kleinere stukjes op te knippen, problemen op te lossen en
voort te borduren op ideeën van anderen. Dit zijn oefeningen en vaardigheden die relevant zijn naast computergebruik en die voor iedereen
van waarde zijn. Wanneer ze hun eigen projecten ontwerpen, ontwikkelen ze perspectief en begrip over de wereld waarin ze leven. Hierdoor
zullen ze ervaren dat de wereld ook is vormgegeven en leren ze hier
kritisch naar te kijken. Nog belangrijker, ze kunnen zichzelf gaan zien als
ontwerpers en makers van hun eigen wereld.
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Over deze gids
Deze gids is voor vrijwilligers, welzijnsorganisaties, buurtcentra, makerspaces en jeugdwerkers en anderen die
geïnteresseerd zijn om jonge mensen en families te begeleiden de uitvinders van hun wijk te worden. In deze
gids vind je het programma voor Family Creative Learning, zoals wij het in Rotterdam hebben uitgevoerd in ons
pilotprogramma Eten en Keten i.s.m. Bouwkeet. Dit programma en deze gids zijn een afgeleide van het originele
programma van De Facilitator Guide van Family Creative Learning van MIT Boston. Het programma is klaar om te
gebruiken, maar uiteraard is iedere organisatie en iedere locatie anders. We moedigen iedereen van harte aan om
een eigen versie van het programma te maken.
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Verbeelden
Hoe gaat je project er uit zien?
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Verbeelden
Neem de tijd om deze vragen te beantwoorden
voor je van start gaat:
Wat betekent creatief leren voor jou?
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Waarom wil jij dat de wijk waarin jij
werkt hier mee aan de slag gaat?

Wat zijn jouw persoonlijke doelen
binnen dit project?

Onze tools:
Scratch en MaKey MaKey
Scratch
Door het maken van een project (game, verhaal of animatie) leer je de basis van programmeren
en kun je deze delen in een online community.
Scratch maakt gebruik van een soort puzzelblokken die je in een werkveld kunt slepen.
Objecten (sprites) die zich in dat werkveld bevinden kun je door de puzzelblokken laten
bewegen, geluid laten maken en laten reageren. Sprites kunnen door het combineren van
blokken bijvoorbeeld een dansje doen, een verhaal vertellen of muziek maken.
Zie: http://scratch.mit.edu om aan de slag te gaan met Scratch.
Bekijk deze video om meer te leren over scratch: http://vimeo.com/65583694

MaKey MaKey
Makey Makey is een uitvinderskit die het mogelijk maakt om elk geleidend voorwerp om
te toveren tot een toets van het toetsenbord van je computer. Met MaKey MaKey kan
je geleidende voorwerpen, zoals bananen, schuursponsjes en mensen verbinden aan
bijvoorbeeld de spatiebalk of de pijltoetsen.
Bekijk deze video om meer te leren over scratch: http://vimeo.com/60307041

Waarom Scratch en Makey Makey samen?
Met Scratch kun je elke vorm van interactie creëren op een computerscherm. Met MaKey
MaKey kun je elke computer bedienen met alledaagse materialen. Wanneer Scratch en Makey
Makey samen worden gebruikt, kunnen families zowel digitaal als fysiek iets gaan bouwen.
Wanneer een familielid geïnteresseerd is in het bouwen met fysieke materialen, dan kunnen
ze zich focussen op de MaKey Makey, terwijl anderen zich richten op Scratch. Wanneer je
MaKey MaKey en Scratch combineert kun je bijvoorbeeld bananenpiano’s, muzikale trappen
of game controllers van klei maken. De mogelijkheden zijn eindeloos.
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Overzicht workshops
Workshops

Wat gaan we doen?

Hoe gaan we verbinden?

Wie werken er samen?

Workshop 1

Ontdekken van Scratch

Opbouwen van een leergemeenschap,
normen en waarden opstellen en delen.

Ouders en kinderen apart

Workshop 2

Ontdekken van MaKey MaKey

Leren met en van anderen

Ouders en kinderen apart

Workshop 3

Brainstorm over projecten

Samen creatief aan de slag

Ouders en kinderen samen

Workshop 4

Ontwerpen van Familieprojecten

Samenwerken aan projecten

Ouders en kinderen samen

Workshop 5

Buurtpresentatie

Buurtpresentatie

Ouders en kinderen samen

Iedere workshop is verdeeld in vier onderdelen:
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ETEN

ONTMOETEN

MAKEN

DELEN

Samen eten geeft gezinnen een kans om andere ouders en kinderen uit de buurt te leren kennen. Daarnaast is het voor sommige
gezinnen niet altijd vanzelfsprekend om
samen te eten. Het ontneemt een taak van
ouders, waardoor het aantrekkelijker is om
mee te doen. Het is een toegevoegde waarde
wanneer het eten kan worden verzorgd
door sociale initiatieven en hobbykoks uit de
buurt. Zowel het organiseren van een lunch
of diner is (afhankelijk van de beschikbare
data en tijd) mogelijk. Sponsoring van eten is
ook mogelijk.

Ouders en kinderen worden verdeeld over
twee groepen en “checken in” bij hun begeleiders. Deze check-ins helpen bij het
bouwen van relaties tussen de verschillende
gezinnen. Ouders leren andere ouders kennen en kinderen leren andere kinderen kennen in de workshops. De deelnemers kunnen
vragen stellen over de workshops en horen
hoe het anderen vergaat. De begeleiders
kunnen de ouders en kinderen coachen in
de rol die zij in de workshops kunnen innemen. Bijvoorbeeld, we willen ouders laten
inzien dat zij door motiverend commentaar
en het geven van suggesties een belangrijke
bijdrage kunnen leveren. En we sporen kinderen aan om te herkennen waar ze goed in
zijn en om dat te delen met hun familieleden.

Ouders en kinderen maken hun eigen projecten met programmeertaal Scratch en
de Makey Makey. Met deze technologieën
kunnen gezinnen interactieve ervaringen
creëren vanuit hun eigen ideeën en interesses. Gezinnen focussen op het zich eigen
maken van Scratch en Makey Makey tijdens
de eerste twee workshops. Daarna combineren ze de twee technieken om een werkstuk
te maken voor de buurtpresentatie in workshop 5.

Gezinnen kunnen van elkaar leren door hun
werkstukken te delen, vragen te stellen en
feedback te geven. Werkstukken delen en het
beantwoorden van vragen helpt gezinsleden
om over hun werkstuk te praten met anderen, om ideeën te krijgen voor het vervolg
en om zelfvertrouwen in hun vaardigheden
en hun plannen te krijgen. Door over hun ervaringen te praten in de workshops leren de
gezinnen hoe ze kunnen delen wat ze hebben geleerd met andere gezinsleden, vrienden en mensen in hun omgeving.

Wat leren gezinnen?

Allereerst leren ze logisch nadenken, wat in het Engels ‘Computational thinking’ wordt genoemd. Hoe computers werken en hoe de ene actie
een volgende triggert leren ze bijvoorbeeld door het opeenstapelen van Scratch blokken en door te zien hoe het programma reageert op het
bedienen van toetsen met de MaKey MaKey. Bij het uitwerken van hun projecten, leren ze complexere opdrachten op te delen in kleine stukjes
om tot een oplossing te komen.
Er ontstaat begrip over hoe de digitale wereld in elkaar zit. De computer is niet meer een black box, maar een gereedschap dat ze kunnen gebruiken om zichzelf te uiten. Door hun ideeën uit te wisselen met andere gezinnen en elkaar feedback te geven ervaren ze hoe samenwerken met
anderen hun projecten en hun leerproces versterkt. En door zelf dingen te leren maken, zijn ze er meer alert op dat de hele wereld om hen heen
door mensen is vormgegeven en kunnen ze hier kritisch op zijn. Deze vaardigheden en perspectieven zijn nuttig op vele momenten en werkvlakken in het dagelijks leven die verder gaan dan computervaardigheden alleen.
Door samen te werken aan projecten leren gezinnen waardevolle vaardigheden in communicatie en samenwerking. Ze kunnen door de activiteiten ook het algemene leren, dat gebruikt wordt op andere momenten versterken, zoals nodig is bij het huiswerk of het helpen bij klusjes in en
om het huis. Sommige ouders zijn onzeker over hoe ze hun kind kunnen helpen in hun gebruik van mediatechnologie, maar kunnen een belangrijke rol spelen door vragen te stellen, kinderen enthousiasmeren en oprechte interesse te tonen. Aan de andere kant zijn kinderen vaak veel
meer op hun gemak met technologie dan hun ouders en in deze context zijn de rollen nu eens omgedraaid. Wanneer ze samen aan een project
werken met Scratch en MaKey MaKey kunnen kinderen zich ontpoppen als leraar of begeleider om hun ouders te helpen met het gebruik van
deze technologieën.
Ten slotte leren families om deze ideeën en oefeningen in een persoonlijke context te plaatsen. We geloven dat leren bijzonder effectief is wanneer mensen dingen maken, waar ze oprecht in geïnteresseerd zijn en die een verbinding hebben met hun dagelijks leven. We geloven ook dat
leren een sociale aangelegenheid is. In Family Creative Learning, hebben gezinnen de kans om projecten te maken die ze zelf hebben bedacht.
Gezinnen kunnen ook van elkaar leren door samen te werken en elkaar feedback te geven in de workshops.
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Wat leren
gezinnen?

In FCL zien we verschillende leermomenten terugkomen. Het doel van het project is niet het eindproduct, maar de weg die de families daartoe hebben afgelegd. Om te begrijpen hoe families zich ontwikkelen gedurende de workshops, letten we op drie dingen;
hun projecten, hun interactie met andere gezinnen en begeleiders en de reflectiemomenten die gezinnen met elkaar hebben. We
observeren en hanteren geen beoordelingscriteria. Gebruik de onderstaande vragen als tools om te zien hoe het de gezinnen vergaat.

Hoe kunnen we
deze leermomenten
herkennen wanneer
gezinnen aan het werk

Reflectie

Interactie

zijn?

Projecten

Om te begrijpen hoe het proces verloopt kijken we naar drie dingen.
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• Zijn de gezinnen enthousiast over en geïnteresseerd
in hun projecten?
• Hoe veranderen hun projecten in de loop der tijd?
• Hoe praten ze over hun projecten?
• Wat voor vragen stellen ze?

• Hebben gezinnen plezier met elkaar?
• Hoe werken ze samen? Neemt iemand het voortouw?
• Wie houdt zich bezig met materialen en
gereedschappen?
				

• Wat vertellen ze over zichzelf, over elkaar en over de
programma’s/materialen die ze gebruiken?
• Hoe veranderen deze inzichten in de loop van dit
project?

Voorbeeld observaties
In een project stapelt een kind willekeurig Scratch blokken
op elkaar zonder bedoeling. In een later project stapelt ze meer
bewust bepaalde blokken op elkaar om iets te laten bewegen.
Tijdens DELEN beschrijft een families enthousiast hun project en
de details over hoe ze Scratch en MaKey MaKey hebben gebruikt
om het te maken.

Voorbeeld observaties
Om te bepalen wat de volgende stap is in hun project krijgen
gezinsleden om en om de beurt om elkaar te vragen wat ze
het liefst willen doen als volgende stap en waarom.
Een kind toont zijn vader hoe hij een aluminium bord moet
verbinden aan de space key van de MaKey MaKey.

Voorbeeld observaties
Na het gebruiken van de MaKey MaKey vertelt een kind dat hij de
wereld anders ziet en constant om zich heen blijft kijken wat hij
van alledaagse dingen kan maken.
Een ouder die moeilijk Nederlands spreekt deelt dat ze zich na
deelname zekerder voelt om zich staande te houden in situaties
waar voornamelijk Nederlands wordt gesproken.

Tijdspad
4 maanden van tevoren:
• Bespreek je plannen met de organisatie
• Bepaal waar de workshops zullen plaatsvinden
• Start met werven van begeleiders
3 maanden van tevoren
• Bepaal een strategie voor het werven van gezinnen
• Onderzoek de programma’s Scratch en MaKey MaKey
2 maanden van tevoren:
• Start met werven van gezinnen
• Begin met doornemen van workshops en materialen met begeleiders
• Doe een technische doorloop en schaaf indien nodig de techniek bij
1 maand van tevoren:
• Ga verder met het werven van gezinnen/stuur een reminder naar aangemelde gezinnen
• Verzamel materialen
• Leg je plannen vast met je team
• Bereid je eventuele social media kanalen voor.
Voorafgaand aan de workshop:
• Workshop 1: welkom en introductie van Scratch
• Workshop 2: introductie van MaKey MaKey
• Workshop 3: brainstorm over gezinsprojecten
• Workshop 4: bouwen van familieprojecten
• Workshop 5: presteren aan de wijk
1 maand na het project
• Reünie avond met alle gezinnen.
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Begeleiden
Hoe kun je je deelnemers begeleiden?
18

Hoe kun je de deelnemers helpen?
Liever vragen dan antwoorden

Bouw aan vertrouwen en relaties

Het kan verleidelijk zijn om direct antwoorden te
geven op de vragen die gezinnen hebben. We geven
er echter de voorkeur aan om vragen te stellen
om gezinnen zelf tot het juiste antwoord te laten
komen. Zelfs iets simpels als ‘kun je uitleggen wat het
programma doet?’ en ‘Wat wil je dat het doet?’, kan
gezinnen op weg helpen.

Leren is een sociaal proces. Probeer je ‘studenten’ te leren kennen en help ze om ook jou te
leren kennen. Om goed te kunnen leren is je open stellen een vereiste. Wanneer je omgeven
bent door mensen die je vertrouwt, kun je gemakkelijker leren. Dit geldt uiteraard ook voor de
gezinnen onderling.

Moedig onderzoeken, experimenteren en risico’s nemen aan

Wees voorzichtig met
technische taal en
moeilijke woorden
Let goed op de woorden die je gebruikt
en vermijd jargon en technische taal.
Als het echt nodig is, gebruikt het dan
als een leermoment en leg uit wat je
bedoelt.

Bedien de programma’s
alleen als het echt niet
anders kan
Het is verleidelijk om de muis te pakken om
te helpen, maar probeer om de stappen uit
te leggen in plaats van het voor de gezinnen
te doen. Als het echt niet anders kan, laat
de gezinnen de stappen dan nogmaals zelf
uitvoeren en help ze waar nodig.

Wees een ‘verbinder’
Verbind mensen met dezelfde interesses aan elkaar en aan relevante
onderwerpen binnen de workshops.

Verplaats
jezelf in de
(unieke)
gezinnen

Oprechte interesse
kan veel uitmaken
In het leerproces kunnen
deelnemers, zeker beginners,
zich onzeker voelen over hun
werk. Aanmoediging kan helpen om ze weer op het goede
pad te krijgen.

Ontdek hun interesses
Het kan soms even duren voordat mensen weten wat ze willen maken.
Creëer een omgeving die open staat voor verschillende interesses en stel
deelnemers vragen als; wat vind jij leuk om te doen?

Fouten mogen worden gemaakt
In plaats van het vermijden van fouten, moedig je deelnemers aan om fouten te durven maken. Het
maken van fouten helpt om ze te laten zien dat ze leren!
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Begeleidersprofiel
Wat is de rol van de begeleiders?
Begeleiders spelen een belangrijke rol in het leerproces. Hun voornaamste taak is het ontwikkelen en bewaken van
een veilige en creatieve omgeving, waarin de deelnemers hun interesse kunnen ontdekken en ontwikkelen. Om dit
te realiseren zijn begeleiders ook ontwerppartners voor de organisatie voor het samenstellen van een succesvolle
workshopserie.
Wat maakt een goede begeleider?
Uit ervaring weten we dat sterke sociaal-emotionele skills, zoals zich in anderen kunnen verplaatsen en ervaring
hebben met het werken met kinderen en volwassenen, meer waardevol zijn dan een sterke technische achtergrond.
Begeleiders hoeven niet alle antwoorden op vragen van de deelnemers te weten en hoeven geen expert te zijn op het
gebied van Scratch en MaKey MaKey. Samen met de deelnemers ontdekken en ze begeleiden om zelf de antwoorden
te vinden op hun vragen is meer waardevol dan zelf alle kennis hebben.
Hoe begeleiders de deelnemers helpen en begeleiden hangt af van de deelnemer. Het is goed om beginners op hun
gemak te stellen en ze een veilig gevoel te geven. Een goed begin geeft de deelnemer zelfvertrouwen. Wanneer de
groep elkaar beter leert kennen kunnen begeleiders gemakkelijker suggesties doen en suggesties doen om projecten
beter te maken. Wanneer de deelnemers meer bedreven raken in Scratch en MaKey MaKey kunnen begeleiders vragen stellen die starten met ‘wat als….’, om gezinnen zelf te laten bedenken hoe projecten verbeterd kunnen worden.
Het is belangrijk om gezinnen de ruimte te geven om dingen zelf te ontdekken. Ook wanneer ze een ‘fout’ dreigen te
maken is het van belang om ze de ruimte en die ervaring te geven. Fouten maken betekent leren en kan een waardevolle ervaring zijn.
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Het
opbouwen
van je
begeleidersteam
Hoe kunnen we samen voorbereiden?
Je zult veel tijd doorbrengen met je team van begeleiders en
samen ups en downs meemaken in de workshopserie. Het
is belangrijk om een zorgzaam en behulpzaam team samen
te stellen. Voor de start van de workshopserie raden we aan
om elkaar goed te leren kennen in een aantal informele bijeenkomsten. Daarnaast is het van belang om regelmatig
samen de workshops te evalueren.
Hoe kunnen we samenwerken tijdens de workshops
Voor elke workshop is het zinvol om met het team voor
te bespreken hoe je de workshop wilt insteken en hoe je
eerdere ervaringen en feedback van docenten kunt verwerken in de komende workshop. Ook na elke workshop

wordt aangeraden om 15-30 minuten de tijd te nemen om
als team te reflecteren. Wat ging er goed en waar zijn jij en
je team onzeker over? Wat kan er worden verbeterd? Als organisator check je gedurende de workshop regelmatig bij je
begeleiders hoe het gaat. Zij zijn tijdens het project de oren
en ogen van de organisatie.
Welke rollen kunnen begeleiders innemen
tijdens de workshops
Moedig je begeleiders aan om de leiding te nemen in onderdelen van de workshops zoals eten klaarzetten, ouders
bellen om ze te herinneren aan de workshops en de leiding
nemen in een deel van de workshops. Verdeel deze taken
vooraf goed met elkaar.
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Hoeveel begeleiders heb ik nodig?
We raden aan om een begeleider in te
zetten op 3 tot 4 gezinnen.
Waar kan ik begeleiders werven?
Begeleiders kun je overal in je netwerk
vinden, maar de kracht van het project
ligt in het feit dat de begeleiders wonen
in de wijk waar het project wordt uitgevoerd. Begeleiders dienen als rolmodellen voor de kinderen en ouders. Via
sociale initiatieven in de wijk, jongerenwerkers, docenten, studenten van sociale opleidingen en creatieven in de wijk
kun je contacten opdoen en mensen
gericht benaderen.
Hoe kan ik ze werven?
Benadruk bij de directe werving dat het
project ook voor de vrijwilligers een
project is waar ze veel van kunnen leren.
Ze leren lesgeven, ontwikkelen, technische vaardigheden en het ontwikkelen van interactieve digitale projecten.
Tegelijkertijd vergroten ook zij hun
netwerk in de buurt en is het een kans
om iets terug te geven aan de wijk
waarin zij wonen.
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Documenteren van de workshopervaring
Een foto is meer waard dan duizend woorden. Je kunt ervoor kiezen om je project vast te laten leggen door
een professionele filmmaker of fotograaf. De begeleiders zijn in de workshops druk bezig en documenteren
kan er dan bij inschieten. Wanneer je er voor kiest om de begeleiders zelf aan de slag te laten gaan met de
documentatie kunnen de volgende tips handig zijn.
Neem shots vanuit meerdere perspectieven:
- vanuit het perspectief van de deelnemer (wat doen de handen)
- vanuit een ontwerpersperspectief (hoe zien de ruimte en de materialen eruit voor de workshops).
- vanuit het perspectief van de begeleiders (hoe is de interactie tussen mensen en materialen).
- vanuit het perspectief van een buitenstaander (hoe ziet het eruit voor mensen die voorbij lopen).
Wijs een of twee begeleiders vanuit het team aan om het documenteren te begeleiden. Vraag een begeleider
die ervaring heeft of het leuk vindt om foto’s te maken om de leiding te nemen. Als organisator werk je
samen met de begeleiders om er zeker van te zijn dat ze op het juiste moment op de juiste plaats zijn.
Kies een of twee families uit om foto’s te maken van het gehele proces. Gebruik hierbij verschillende
perspectieven, vanaf het moment dat ze binnenkomen tot het moment waarop ze hun projecten maken en
presenteren.
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Waarom is
documentatie
belangrijk?
Documentatie heeft
verschillende doelen:
Ervaringen delen met gezinnen

Gezinnen vinden het leuk om beeldmateriaal van zichzelf terug
te zien. Maak foto’s en video’s van gezinnen in actie en deel ze op
social media. Families kunnen de beelden delen met vrienden
en bekenden. Vraag wel altijd toestemming hiervoor. In sommige culturen is het plaatsen van foto’s op Facebook niet gewenst.

Promoten van workshops naar betrokkenen, subsidiegevers en collega’s.

In plaats van je ervaringen te vertellen, laat ze zien! Beeldmateriaal op de website is een goede manier om het verhaal van
de workshopserie te vertellen aan vrijwilligers, subsidiegevers
of andere gezinnen.

Aanmoedigen van evaluaties bij begeleiders

Foto’s en video’s kunnen helpen om samen met je team het
workshopproces te evalueren. Je kunt een gezamenlijk Google
Doc creëren en per workshop opschrijven wat het plan is, hoe
het daadwerkelijk is verlopen en de aantekeningen van het team
bijhouden.
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Voorbereiden
Wat heb je nodig om te starten?
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Wat voor gezinnen doen mee?

Gezinnen komen in alle soorten en maten.
Verwelkom alle soorten gezinnen.
Hoe oud zijn de kinderen?

De workshops zijn speciaal geschikt voor kinderen tussen 7-12 jaar oud.
Wat als ouders niet mee kunnen komen?

Als ouders zelf niet mee kunnen komen, moedigen we kinderen aan om
een ander (volwassen) familielid mee te nemen, zoals een opa, oma, oom
Zijn jongere kinderen ook
welkom?

Voor jongere kinderen kun je overwegen een oppasservice aan te bieden
wanneer de workshops plaatsvinden tijdens lunchtijd. Kies je voor een avondworkshop, hou er dan rekening mee dat
een van de ouders waarschijnlijk bij de
jongere kinderen thuis zal blijven. Bij de
buurtpresentatie zijn jongere kinderen
uiteraard welkom!

Wat als families verschillende
talen spreken?

Indien mogelijk, probeer begeleiders
te vinden die verschillende talen spreken als je op voorhand al weet dat een
bepaalde taal veel gesproken wordt.
Soms kunnen andere families of kinderen helpen met vertalen.
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Familie
informatie

Werven van
gezinnen

Er zijn verschillende mogelijkheden om gezinnen te werven,
zoals:
•
•

Het bezoeken van de ouderkamer van de basisscholen in de omgeving.
Het maken van een flyer en deze uit te delen in de ouderkamer en te ver
spreiden op publieke plaatsen in de wijk.

•

Inschrijven overlaten aan de basisscholen. Verspreid dan het aantal
plekjes over de basisscholen, om mensen bij elkaar te plaatsen die elkaar
nog niet (goed) kennen.
Werven voor een tweede serie kan bij uitstek door buurtgenoten uit te
nodigen voor de eindpresentatie van de eerste serie.

•

Onze ervaring is dat veel gezinnen
via de basisscholen interesse hebben
in het project. Het samen eten is een
waardevolle toevoeging, dus het is zinvol
dit bij werving te vermelden. Daarnaast
hebben we gemerkt dat als je via de
basisschool werft de kans groter is dat
de moeders komen met hun kinderen
en het avantal vaders achterblijft. Als je
belangrijk vindt dat er een evenwichtige
mix is dan moet je daar bij het werven
bewust rekening mee houden.
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Ruimtes en
materialen
De volgende ruimtes en materialen zijn
nodig voor uitvoer van het project:

Ontvangstruimte

Zorg dat er voldoende ruimte aanwezig is voor
gezinnen om hun jassen/tassen op te hangen
en waar de gezinnen zich kunnen aanmelden en
naambordjes kunnen opspelden.

Eetruimte/ ontmoetingsruimte

FCL is een sociaal project. Zorg er dus voor dat de
tafels zo staan opgesteld dat families met elkaar
in gesprek kunnen raken. Dit is een belangrijk
onderdeel van de workshopserie. Kies dus indien
mogelijk liever voor een u vorm dan voor losse
tafels. De eetruimte kan bij ruimtegebrek ook
gelijk dienen als workshopruimte. Een scherm met
computer in de ruimte is noodzakelijk.

Twee aparte workshopruimtes

In de workshops werken de ouders en kinderen in aparte workshopruimtes. Later in de workshopserie
komen ouders en kinderen weer bij elkaar.

Ruimte voor de buurtpresentatie

Voor de buurtpresentatie is een geschikte ruimte nodig waar de gezinnen hun project kunnen opbouwen en waar publiek kan worden ontvangen.
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Benodigde
materialen
Techniek

Computers met internetverbinding ( 1 per gezin)
Een groot scherm
MaKey MaKeys

Eten

Vuilnisbak
Voldoende borden en bestek
Kookgelegenheid, warmhoud, koeling

Om te creëren

A3 vellen papier
Markeerstiften en krijtjes
Geleidende en niet geleidende materialen
Knutselmaterialen
Ontwerpdagboeken

Wat zijn ontwerpdagboeken?

Ontwerpdagboeken zijn notitieboeken waar gezinnen informatie kunnen vinden over de verschillende workshops. De
ontwerpdagboeken zijn zowel informatief als reflecterend,
afhankelijk van de workshop. Ze bevatten tutorials die kunnen worden doorlopen om Scratch en MaKey MaKey eigen te
maken en bieden daarnaast ruime voor aantekeningen.
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Workshops
30

Workshop 1
Doelen:
Creëren: Scratch verkennen			
Verbinden: opbouwen van leergemeenschap.
Eten: zichzelf voorstellen aan andere gezinnen en begeleiders
Ontmoeten: samen een prettig werkklimaat creëren
Maken: hun eerste Scratch project maken
Delen : hun eerste Scratch project met elkaar delen
Ouders en kinderen werken in deze workshop in aparte groepen.
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Welkom bij workshop 1 ( totale duur 2 uur )

Een belangrijk moment voor de gezinnen! Vandaag maken ze kennis met elkaar,
de ruimte en het team van begeleiders. In de eerste workshop zetten ze samen de
eerste stap tot het opbouwen van een sociale leergemeenschap. Elkaar op een informele manier leren kennen staat centraal. Een belangrijke activiteit van vandaag
is het opzetten van een ‘buurtcode’, een overzicht van normen en waarden die
de groep belangrijk vindt. Hierdoor zullen ze elkaar beter leren kennen en vinden
de gezinnen samen een manier om prettig met elkaar om te gaan. De gezinnen
gaan deze workshop ook meteen aan de slag! Ze maken een start met Scratch en
kunnen daarmee direct creatief aan de slag. Ouders en kinderen worden in deze
workshop van elkaar gescheiden en werken in aparte groepen.
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Voorbereiding, een week voor de
workshops:
• Materiaal verzamelen
• Ouders bellen om ze te herinneren aan de tijd en datum van de workshop
• Bestelling van eten bevestigen
• Afspraken maken met coaches/wie heeft welke rol?
• Maak een extra ruimte vrij voor het ontmoeten/eten en voor het maken

Begeleiderstip

Voor deelnemers
• Naambordjes
• Wegwijsbordjes
• Werkboeken
• Overzicht van het programma

Voor het eten
• Tafelkleed
• Borden/bestek
• Aluminium folie
• Vuilnisbak

Voor de activiteiten
• Flipover-papier
• Markers en potloden

Voor de techniek
• Beamer met scherm
• Laptops en muizen
• Camera
• Speakers en muziek

• Vergeet niet dat deze
workshop draait om de
gezinnen op hun gemak
te stellen, samen te ontdekken en plezier hebben!

• Er worden bij de workshops filmopnamen gemaakt. Gezinnen zijn hiervan op de hoogte gesteld
bij inschrijven. Het filmpje
is bedoeld ter inspiratie
voor andere partijen die
het project zouden willen
uitvoeren en wordt met de
gezinnen gedeeld aan het
einde van het project als
herinnering aan het
project.
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Hoe gaat jouw ruimte eruit zien?

Workshop 1

Klaarmaken van de ruimte.
Zorg ervoor dat aanwezig zijn:
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•
•
•
•
•
•

Een ontmoetingstafel/ gesprekstafel
Een tafel voor het eten
Een inlooptafel om de gezinnen welkom te heten.
Een aparte ruimte voor ouders en een voor kinderen.
Flipovers met papier (of vellen die kunnen worden opgehangen)
Genoeg ruimte voor begeleiders om rond te lopen en iedereen te kunnen zien

Vandaag draait om het opbouwen van een groepsgevoel en om elkaar te leren kennen. Samenkomen en eten aan een centrale tafel is een goede manier de toon te
zetten voor de serie van workshops, waarin we dit bij de start van iedere workshop
samen zullen doen. Ideaal gezien zou deze tafel staan op een centrale plek in de ruimte. Omdat ouders en kinderen al tijdens het eten aan de slag gaan met schrijven en
tekenen is het verstandig in het midden van de tafel papier en pennen klaar te leggen.
Maak een aparte ‘welkom tafel’ klaar om materialen als naambordjes en formulieren
op te leggen en plaats deze dicht bij de ingang van de ruimte zodat gezinnen deze
bij binnenkomst gemakkelijk kunnen vinden. Zorg dat er genoeg ruimte is voor begeleiders om rond te lopen. Hang in de ruimte een groot vel op of plaats een flipover
zodat gezinnen hun ‘voorstelkaarten’ kunnen ophangen.

ETEN

Welkom! ( 15 minuten)

Introductie

Een van de begeleiders neemt het woord, begroet iedereen en
bedankt ze voor deelname aan het project.
1.

2.
3.

Wanneer de gezinnen binnenkomen spelen we muziek om een pret-		
tige sfeer te creëren. Gebruik de familietafel om hun naamkaartjes te
laten invullen en ze indien nodig nog het inschrijfformulier te laten in vullen.
Nodig ze vervolgens uit om naar de centrale tafel te komen om te eten.
Terwijl de gezinnen eten, mogen ze de ‘voorstelkaarten’ invullen, om zichzelf
en hun gezinnen voor te stellen.
Wanneer ze klaar zijn hangen ze hun kaartjes op de flipover.

Wat zijn de voorstelkaarten

Met deze kaarten kan iedereen zijn naam kenbaar maken, een tekening maken van
zichzelf, vertellen wat hun hobby is, wat ze leuk vinden om te doen en wat ze leuk
vinden aan zichzelf. Deze activiteit heeft verschillende doelstellingen:
•
•
•

Het laat zien dat dit project niet alleen over technologie gaat.
Het is een start om dingen te maken, met materialen die iedereen bekend zijn.
Het helpt om gezinnen aan elkaar voor te stellen op een laagdrempelige
manier.
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Introduceren van Family Creative Learning
(15 minuten)

Klaarmaken

Begeleiderstip

Een van de begeleiders neemt het woord, begroet iedereen en bedankt ze voor deelname aan
het project.
1.

2.
3.

Introductie: Start met jezelf en laat de andere trainers zich voorstellen. Ga daarna de kamer rond en vraag 		
mensen zich voor te stellen. Moedig ze aan om luid en duidelijk te spreken, zodat ze voor iedereen verstaanbaar
zijn. Er zal samen een behoorlijke hoeveelheid tijd worden doorgebracht, dus het is belangrijk voor begeleiders
om te weten wie aanwezig zijn. Wanneer ze hun naam noemen, vraag hen dan wat ze hebben opgeschreven over
hun hobby.
Breek het ijs met een korte energizer.
Introduceer Family Creative Learning en leg uit dat het een serie van workshops is waarin kinderen en hun 		
ouders samen leren en ontwerpen op het gebied van creatieve technologie. Terwijl gezinnen tijd met elkaar
doorbrengen en samen aan een project werken, leren ze andere gezinnen uit de wijk (beter) kennen.

Demonstreren van Scratch en MaKey Makey•
4.
5.

6.
7.
8.
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Vraag gezinnen welke vormen van nieuwe media ze zelf gebruiken en wat ze er graag mee doen. Benadruk dat
ze in de workshop media gaan gebruiken om iets te maken, dus niet alleen gebruiken wat een ander heeft gemaakt.
Introduceer de twee tools met een live demo of gebruik deze video’s:
• Scratch (video:http://vimeo.com/65583694) Scratch is een programmeertaal die het mogelijk maakt om een eigen
vorm van interactieve media te maken zoals verhalen, games en animaties.
•MaKey MaKey (video:http://vimeo.com/60307041) MaKey MaKey is een uitvinderskit die je in staat stelt om 		
alledaagse producten te verbinden aan een computer en ze in te zetten als controller.
Laat verschillende projectvoorbeelden zien van zowel Scratch als MaKey MaKey en verwijs naar de verschillende
voorbeelden in de video’s. Benadruk dat ze met Scratch en MaKey Makey bijna alles kunnen maken.
Beschrijf de tijd en betrokkenheid benodigd voor de hele workshopserie, door de data te laten zien en een korte
beschrijving te geven van elke workshop. Deel het overzicht uit.
Beschrijf de structuur van elke workshop en de vier onderdelen; eten, ontmoeten, maken en delen. Elke workshop
start met een maaltijd. Na het eten, zullen begeleiders kort individueel contact leggen met de groep kinderen en
groep ouders apart. Daarna gaat iedereen aan de slag! Elke avond zal eindigen met de gezinnen die hun projecten

Geef je introductie een
persoonlijk tintje door de
volgende vraag te beantwoorden: Waarom ben ik
hier als begeleider? Persoonlijke verhalen helpen
een band op te bouwen!

ONTMOETE N

Verdeel ouders en kinderen in twee verschillende ruimtes om te
bespreken hoe we een veilige sfeer kunnen creëren om te leren.

Begeleiderstip

Introductie

Een van de begeleiders neemt het woord, begroet iedereen en bedankt ze
voor deelname aan het project.
1.
2.

Moedig ouders aan om zichzelf aan elkaar voor te stellen. Vraag wat verder door over waar ze vandaan komen, wat
ze doen en waarom ze vanavond zijn gekomen.
Vertel jouw verhaal als begeleider en vertel vooral ook waarom jij van deze workshopserie wil leren.
Waarom doe je mee aan dit programma?

Uitleg
3.

4.

Tijdens de eerste workshop willen ouders vaak
meer tijd om te praten over
het programma. We geven
ouders 10 minuten extra
terwijl de kinderen in hun
eerste Scratch projecten
duiken.

Leg uit waarom de kinderen en de ouders apart zitten. Tijdens elke workshop zullen begeleiders contactmomenten
hebben waarbij de kinderen en ouders van elkaar gescheiden zijn. Dit is een moment voor de ouders om elkaar
beter te leren kennen en van gedachten te kunnen wisselen als ouders onder elkaar. Bij workshops 1 en 2 maken de
ouders en kinderen ook los een eigen project. Daarna gaan de gezinnen samen aan de slag.
Leg uit wat de rol van de ouders is. Ouders zijn de eerste en belangrijkste educatoren van de kinderen. We willen
ze leren hoe ze hun kinderen op technologisch gebied kunnen ondersteunen in het leren. Niet per se als experts,
maar in de basis. We willen ouders hierbij stimuleren een actieve houding aan te nemen in plaats van toeschouwer
te zijn in het gebruik/ontwerp van mediatechnologie.

Maken
5.
6.

Introduceer de werkboeken en vul met elkaar de 3 woorden vragenlijst in. De werkboeken bevatten handleidingen
voor gebruik van programma’s, maar dienen ook als plek voor aantekeningen. Vertel ouders dat deze aantekeningen
in latere workshops met elkaar kunnen worden gedeeld.
Maak samen met ouders een ‘Buurtcode’, waarin afspraken worden gemaakt over de omgang met elkaar.
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Kinderen
20 minuten, 3 begeleiders. Een begeleider neemt
het woord.

Begeleiderstip

Introductie
1.
2.

Moedig kinderen aan om zichzelf aan elkaar voor te stellen. Vraag door over waarom ze vanavond zijn
gekomen.
Vertel jouw verhaal als begeleider. Waarom doe jij mee aan dit programma?

Uitleg
3.

4.

Vertel waarom de ouders en kinderen van elkaar gescheiden zijn. Dat gebeurt in elke workshop. 		
Kinderen kunnen elkaar leren kennen, kunnen vragen stellen en van gedachten wisselen, zonder zich
druk te maken over wat hun ouders hiervan zullen vinden. Voor workshop 1 en 2 gaan ouders en 		
kinderen apart aan het werk met een eigen project. Daarna gaan de gezinnen samen aan de slag.
Leg uit wat de rol van de kinderen is. In deze workshops kan iedereen een rol spelen en elkaar 		
ondersteunen in het leren en creëren met mediatechnologie. Omdat kinderen van nature vaak 		
nieuwsgierig zijn naar technologie en waarschijnlijk meer ervaring hebben dan hun ouders, zullen zij
de ouders gaan helpen! Vaak is dat andersom en nu dus extra leuk voor de kinderen.

Maken
5.
6.
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Introduceer de werkboeken en vul de 3 woorden vragenlijst in. Werkboeken bevatten handleidingen
voor gebruik van programma’s en dienen als plek voor ouders om aantekeningen te maken. Vertel 		
kinderen dat deze antwoorden op de vragenlijst in latere workshops met elkaar worden besproken.
Maak samen met de kinderen een ‘buurtcode’, waarin afspraken worden gemaakt over de omgang 		
met elkaar.

Tijdens de eerste workshop willen ouders vaak
meer tijd om te praten
over het programma. We
geven ouders 10 minuten
extra terwijl de kinderen in
hun eerste Scratch projecten duiken.

Wat is een
Buurtcode
Een buurtcode brengt mensen dichter tot
elkaar en zorgt ervoor dat je prettig werkt
terwijl je rekening met elkaar houdt. Gebruik deze stappen om samen met de
gezinnen een buurtcode te maken:
1.

2.

3.

Introduceer het concept van een Buurcode;
om samen te leren moeten we elkaar
accepteren en begrip hebben voor wat de
ander nodig heeft voor een veilige leerom
geving. We maken hier afspraken over en
stellen een lijstje op.
Start met het idee van respect en schrijf deze
op. Het is fijn dat we elkaar het respect gunnen rustig uit te praten om hardop onze
ideeën met elkaar te delen.
Voeg samen andere punten toe aan de ‘buurt
code’ Probeer te verwijzen naar de concrete
activiteiten zoals delen van projecten met
elkaar, het geven van feedback en samen
werken. Vraag gezinnen hoe ze zullen handel
en in deze activiteiten en hoe zij graag wil
len dat anderen zich opstellen in deze situ
aties. Voorbeelden van onderdelen kunnen
zijn: Respecteer elkaar, wees eerlijk, praat
met de begeleider als je even een pauze nodig hebt, help elkaar e.d.
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MAKE N

Naam animeren met Scratch.
Ouders (45 minuten)
Voor de meeste ouders is dit waarschijnlijk de eerste keer dat ze in aanraking komen met
programmeren. Als begeleider ga je ze helpen om het programma stap voor stap te leren.
Onthoud dat je de stap voor stap handleiding in het werkboek kunt gebruiken. Nadat ze de
basics van Scratch onder de knie hebben, animeren ze hun naam. De begeleiders verdelen
zich aan het begin van dit onderdeel over de ouders.

Introductie
1.
2.

Open Scratch (http://scratch.mit.edu). Leg uit dat Scratch een gratis programmeertaal is en een online community
waar je je eigen interactieve verhalen, spellen en animaties kunt maken.
Maak samen een Scratch account aan en schrijf login informatie op in het werkboek.

Start met Scratch
3.
4.
5.
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Loop met ouders door de ‘getting started with Scratch’ tutorial. Je vindt deze in het programma Scratch onder ‘tips’.
Een andere optie is het gebruiken van het werkboek. Moedig ze aan om mee te doen, terwijl jij op het scherm de
tutorial volgt.
Na deze tutorial, laat je de ouders zien hoe je de tutorial ‘animeer je naam’ kunt vinden. Je vindt deze wederom in
het programma onder ‘tips’ of in het werkboek. Laat ze vervolgens hun eigen initialen animeren.
Moedig ouders aan om hun resultaten te delen op de Scratch website door op de Share knop te drukken.

Begeleiderstip

Tijdens de eerste workshop willen ouders vaak
meer tijd om te praten
over het programma. We
geven ouders 10 minuten
extra terwijl de kinderen
in hun eerste Scratch projecten duiken.

Kinderen
(55 minuten)
Sommige kinderen in de workshop zullen misschien al een
beetje ervaring hebben met Scratch en sommigen zullen
Scratch nog nooit hebben gezien. Wanneer kinderen sneller
gaan of juist langzamer dan de rest van de groep dat is dat
niet erg.

Introductie
1.
2.

Open Scratch (http://scratch.mit.edu) en maak samen met de 		
kinderen een account aan. Schrijf de inloggegevens op in het werkboek.
Leg uit dat Scratch een gratis programmeertaal is een online 		
community waar je je eigen interactieve verhalen, spellen en 		
animaties kunt maken.

Start met Scratch
3.
4.

5.
6.

We beginnen met een simpele activiteit in Scratch.
Leid kinderen naar de ‘Animeer je naam’ activiteit in het ‘tips’ venster
in Scratch of in hun werkboeken. Leg uit wat hun taak is: Vandaag
gaan we onze achternaam animeren door te spelen met geluiden,
beweging en kleuren in Scratch. Laat kinderen voorbeelden zien
van ‘animeer je naam’ projecten in Scratch (http://scratch.mit.edu/
studios/203814)
Leid kinderen door de eerste stappen om te wennen aan Scratch. Laat
ze daarna zelfstandig aan de slag gaan.
Moedig kinderen aan om hun projecten te delen op de Scratch 		
website door op de share knop te klikken.
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DE LE N

Breng ouders en kinderen weer bij elkaar
om hun werk te delen.
Terug in de gezamenlijke ruimte introduceren we het concept van delen.
Dit is een belangrijk element van de workshops.

Deel de normen met elkaar
1.
2.

Herinner gezinnen eraan dat we geen experts hoeven te zijn op het gebied van Scratch of de andere dingen die
we gaan ontdekken. Zenuwachtig zijn is een teken dat je leert. Je doel was om Scratch te ontdekken en om iets
simpels te maken.
Spreek af dat we naar elkaar luisteren, dat we enthousiast zijn naar elkaar toe en elkaar helpen.

Delen van het werk
3.

4.
5.
6.

Start met de ouders. Vraag iedereen afzonderlijk om hun werk te delen op de laptops (ieder 2 minuten). Terwijl zij
het laten zien, vraag:
• Wat heb je gemaakt en hoe heb je het gemaakt?
• Hoe heb je ….toegevoegd. En: waarom heb je ervoor gekozen om…..toe te voegen?
• Wanneer je meer tijd had gehad, wat had je dan toegevoegd?
Moedig anderen aan om opbouwende feedback te geven en vragen te stellen.
Deel de ‘Buurtcode’ die ouders en kinderen apart van elkaar hebben gemaakt.
Feliciteer iedereen met het leren programmeren van hun eerste Scratch project.

Voordat iedereen gaat
Geef iedereen voor vertrek welgemeende complimenten. Neem een moment om iedereen te feliciteren en kijk
even vooruit naar de volgende workshop.

42

Workshop 2
Doelen:
Creëren: Ontdekken van Makey Makey
Verbinden: Leren met en van elkaar
Eten: Elkaar opnieuw ontmoeten en leren van elkaars ontdekkingen van Scratch
Ontmoeten: Reflecteren op en vertellen hoe ze technologie zien en gebruiken in hun leven
Maken: Ze maken hun eerste muziekinstrumenten met Scratch en MaKey MaKey.
Delen: Delen van hun eerste Scratch en MaKey MaKey muziekinstrumenten.
Ouders en kinderen werken deze workshop in aparte groepen.
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Welkom bij workshop 2 ( totale duur 2 uur )

Vandaag maken gezinnen kennis met het programma MaKey Makey. Door een
combinatie te maken van Scratch en MaKey MaKey maken ze muziekinstrumenten.
Ze zullen in de workshop reflecteren op/ met elkaar delen hoe ze technologie zien
en gebruiken in hun leven.
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Voorbereiding, een week voor de workshops:
•
•
•
•

Materiaal verzamelen
Ouders bellen om ze te herinneren aan de tijd en datum van de workshop
Bestelling van eten bevestigen
Afspraken maken met begeleiders/wie heeft welke rol?

Voor het eten
•
•
•
•

Tafelkleed
Borden en bestek
Aluminiumfolie
Vuilnisbak

Voor de activiteiten
•
•
•
•
•
•

MaKey MaKeys
Geleidende en niet geleidende materialen
Voorbeeld project van MaKey MaKey
Makey Makey ‘How To’ Video.
Knutselspullen
werkboeken

Begeleiderstip

• Probeer grappige geleidende en niet geleidende
materialen te vinden om
gezinnen te inspireren. Als
het mogelijk is in de ruimte,
probeer dan de muren
de vloeren ook te gebruiken. Wanneer je werkt met
MaKey MaKey zijn echt alle
materialen te gebruiken!

Voor de techniek
•
•
•

Beamer met scherm
camera
speakers en muziek
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Workshop 2
46

Klaarmaken van de ruimte.
Zorg ervoor dat aanwezig zijn:
•
•
•
•
•
•

Een ontmoetingstafel
Een tafel voor het eten
Een aparte ruimte voor ouders
Ruimte waar gezinnen uiteen kunnen gaan voor projecten
Een tafel voor MaKey MaKey materialen. Leg geleidende en niet-geleidende materialen apart
Genoeg ruimte voor begeleiders om rond te lopen en iedereen te zien.
We raden aan om de ruimte in te delen zoals bij de andere workshop. Zet een aparte tafel klaar voor
eten, een ontmoetingstafel om samen te komen en te maken en ruimtes waar de groepen uiteen 		
kunnen gaan om aan projecten te werken. Wanneer je de materialen klaarzet, leg dan de geleidende
en niet-geleidende materialen apart. Dit maakt het uitleggen van MaKey MaKey makkelijker en het 		
helpt om de verschillen gemakkelijker te begrijpen.

Begeleiderstip

ETEN

Welkom! ( 15 minuten)

Introductie

Heet de gezinnen welkom terug bij de workshops! In workshop 1 heb je aandacht besteed
aan het creëren van een goede sfeer. Vandaag is een kans om dit verder op te pakken.

Een mogelijke energizer
zou kunnen zijn: doe om
de beurt een lach na van
een bepaald typetjes (zoals bijvoorbeeld de Kerstman, een piraat, Bert of
Ernie e.d.) Iedereen doet
die lach na.

We stellen voor dat je:
1.
2.
3.
4.

De gezinnen herinnert aan de hoogtepunten van
workshop 1, zoals de projecten die we gemaakt
hebben en de ‘buurtcode’.
Laat de Facebookpagina zien en vraag gezinnen
om zich aan te melden voor de pagina.
Voer een ‘energizer’ uit met z’n allen.
Beschrijf de activiteiten van vandaag.
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ONTMOETEN

Ouders: (15 minuten) 2 workshopleiders
1 begeleider neemt het woord.
Start een gesprek met de ouders over samenwerken met
hun kinderen in de thuissituatie met deze leidende vragen:
1.

Terugkijken: Laat ouders benoemen hoe ze zich voelden over vorige
week en vraag of ze zelf vragen hebben. Hoe was het om hun
eerste Scratch project te maken te delen? En hoe was het om de
projecten van hun kinderen te zien?
Reflecteren op de technologie: Vraag ouders om te delen wat ze
tijdens workshop 1 hebben opgeschreven over de technieken in
hun ‘3 woorden vragenlijst’ en start een groepsgesprek over waar
om ze deze woorden hebben gekozen.

2.
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•

Na het zien van wat hun kinderen met Scratch hebben gemaakt, zullen sommige ouders
zich geïnspireerd voelen. Anderen zullen wat meer terughoudend zijn. Herinner ouders
eraan dat hun kinderen meer in aanraking komen met technologie en over het alge-		
meen veel vrijer zijn in het uit proberen van nieuwe dingen. Met de tijd en door te 		
oefenen zullen ouders ook gemakkelijker met Scratch kunnen werken. Wat nu het
belangrijkst is, is dat ze blijven oefenen.

•

Ouders kunnen zich ongemakkelijk voelen, omdat hun kinderen hen iets leren of meer
weten dan zijzelf. Als dat het geval is, herinner ouders er dan aan dat het voor kinderen
een belangrijke leer ervaring is om iemand iets op een heldere manier te kunnen
uitleggen.

Kinderen (15 minuten)
3 workshopleiders,
1 begeleider neemt het woord.
Start een gesprek met de kinderen over de workshop
van vorige week en hun gedachten over de rol van
technologie in hun leven met deze leidende vragen:
1.

2.

Terugkijken: Laat kinderen benoemen hoe ze het vonden om de
projecten van hun ouders te zien in de workshop van vorige 		
week. Als het voor de kinderen de eerste ervaring was 		
met Scratch; vraag ze dan hoe ze zich voelen over het maken en
delen van hun eerste Scratch workshop.
Reflecteren op technologie: vraag kinderen om de drie 		
woorden te delen die ze hebben ingevuld op hun ‘3 woorden 		
vragenlijst in les 1 en start een gesprek over waarom ze deze 		
woorden hebben gekozen.

49

MAKEN

Zelf instrumenten maken met MaKey MaKey.
Ouders en kinderen (20 minuten) 1 begeleider neemt het woord.
Hoewel ouders en kinderen nog steeds apart zullen werken vandaag, zijn ze wel in dezelfde
ruimte. Je kunt hierdoor dezelfde methode gebruiken om ze te laten zien hoe ze Scratch en
MaKey MaKey kunnen gebruiken om muziekinstrumenten te maken. Voordat je begint geef
je kinderen en ouders een voorbeeld van wat ze gaan maken door een aantal projecten uit
te lichten. Een simpel voorbeeld kan heel handig en bemoedigend zijn om te laten zien hoe
makkelijk het is om iets te maken dat aansprekend is en betekenisvol. Benadruk bij de gezinnen
dat het niet erg is wanneer ze het niet meteen begrijpen. Ze kunnen altijd om hulp vragen!

Introductie
1.
2.
3.

4.
5.
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Op een groot scherm of projector open je Scratch.
In plaats van de basics van Scratch zelf te herhalen, nodig ouders en kinderen uit om een simpel project te bouwen
dat een geluid maakt wanneer je de spatiebalk gebruikt.
Vraag ouders en kinderen een voor een om te helpen om een van onderstaande acties uit te voeren. 			
Moedig ze aan om te komen, ondanks dat ze misschien onzeker zijn over een bepaalde actie. Geef ze een applaus.
De acties zijn:
• Delete de Scratch Kat
• Voeg een nieuwe ‘sprite’ toe. Afhankelijk van welke methode ze kiezen, zoals het importeren via de Scratch Library
kun je ook de andere manieren van het toevoegen snel laten zien.
• Voeg een ‘backdrop’ toe. Afhankelijk van welke methode ze kiezen, zoals het importeren via de Scratch Library kun
je ook de andere manieren van het toevoegen snel laten zien.
• Speel een drum geluid. Het kan raadzaam zijn te benoemen dat je ook je eigen geluid kunt opnemen in Scratch.
• Speel alleen het drum geluid wanneer de spatiebalk wordt ingedrukt.
Laat zien hoe het project reageert op het indrukken van de spatiebalk.
Leg gezinnen uit dat we vaak interactie hebben met computers door te klikken op de muis en het toetsenbord.
In deze workshop maken ze een nieuwe manier om de computer te bedienen door MaKey MaKey en alledaagse
materialen te gebruiken.

Begeleiderstip

Kinderen en hun gezinnen
zullen op verschillende
niveaus van bekwaamheid bevinden, maar
wat betreft zekerheid in
het gebruik van Scratch.
Moedig diegenen die zich
meer op hun gemak voelen met Scratch aan om
anderen te helpen.

Ouders en kinderen
20 minuten, 1 begeleider neemt het woord

Introduceer MaKey MaKey
1.
2.
3.
4.

Laat een losse MaKey MaKey zien (zonder het aan andere objecten te verbinden).
Speel de instructievideo (http://vimeo.com/60307041) en/ of deel verschillende
voorbeelden en om de mogelijkheden te laten zien.
Vraag gezinnen wat ze denken dat ze met MaKey MaKey kunnen.
Vraag gezinnen of iemand wil en kan uitleggen wat geleidend betekent 		
(door geleidende materialen kan elektriciteit stromen). Wat zijn alledaags 		
materialen die geleidend zijn?

Demonstreer Scratch en MaKey MaKey
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Bevestig een aligatorclip aan de aarde (EARTH) van Makey Makey en een 		
andere clip op een toets van de MaKey MaKey.
Clip een van de alligatorclips aan een metalen object. Leg uit dat metaal 		
geleidend is.
Terwijl je het metalen deel van de alligator clip dat is bevestigd aan ‘Earth’ 		
vasthoudt, raak je het metalen object aan. Laat zien hoe het geluid in het 		
Scratch project wordt geactiveerd wanneer je het metalen object aanraakt.
Verwijder de clip van het metalen object en verbind het met een stuk fruit. Leg 		
uit dat fruit geleidend is omdat het veel water bevat (water zelf is ook geleidend).
Clip de MaKey MaKey vast aan iets dat van plastic is, zoals plastic keukengerei of
een ander niet geleidend object. Leg uit dat plastic of kunststof niet geleidend is.
Vraag een vrijwilliger om het metalen deel van de alligatorclip vast te houden 		
die vast zit aan de MaKey MaKey. Geef de vrijwilliger een high five en leg 		
uit dat mensen ook geleidend zijn omdat ze deels uit water bestaan en water ook
geleidend is.
Moedig de groep aan om elkaars hand vast te houden en bekijken of ze allemaal
geleidend zijn met de MaKey MaKey. Probeer daarna andere voorwerpen op te
nemen in de cirkel en zie wat er gebeurt.

Begeleiderstip

• Wanneer de MaKey
MaKey video speelt of
wanneer je je voorbeelden
laat zien, benadruk dan
de verschillende materialen die worden gebruikt
en hoe ze reageren op de
MaKey MaKey.
• Sommige gezinnen hebben moeite met het concept van het maken van
een circuit van ‘Earth’ naar
de toetsen van de MaKey
MaKey. Ze hebben de tijd
nodig om te spelen met
de MaKey MaKey om het
zelf te begrijpen. Het laten
zien van de verschillende
materialen die geleiden of
niet geleiden met MaKey
Makey zal daar bij helpen.
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MAKEN

Maken van Instrumenten met MaKey Makey
Ouders en kinderen (50 minuten)

Begeleiderstip

Maken
1.
2.

Voor deze maak sessie blijven ouders en kinderen apart werken. Maar omdat er een nieuwe 		
technologie te leren is, laten we ze werken in koppels. Met andere woorden koppel een ouder aan
een andere ouder en een kind aan een ander kind.
Nodig deelnemers uit om hun eigen Scratch en MaKey MaKey instrumenten te maken. Laat ze 		
zien hoe ze een paar geluiden kunnen maken in Scratch en verbind materialen met de MaKey 		
MaKey. Verwijs ze naar de workshop 2 handleiding in het werkboek voor meer hulp.

• Terwijl je mensen helpt
met MaKey MaKey kan
je de neiging hebben om
woordelijk uit te leggen
hoe het werkt, maar soms
werkt het beter om het te
laten zien. Om er zeker
van te zijn dat alle ouders
en alle kinderen het zelf
proberen is het ook goed
om af en toe een stapje
terug te doen.
• Je kunt niet geleidende
materialen geleidend
maken, door ze in te pakken met aluminiumfolie.
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DELEN

Breng iedereen bij elkaar
om het werk te delen (20 minuten)
Omdat gezinnen fysieke projecten hebben gemaakt, zijn hun projecten misschien kwetsbaar of
moeilijk om te vervoeren. Een suggestie is om met elkaar langs de projecten te lopen.

Deel de normen met elkaar
1.
2.

Herinner gezinnen eraan dat ze niet klaar hoeven zijn en dat je het project ook kunt laten zien wanneer het nog 		
niet af is. Ze kunnen in eigen woorden vertellen wat ze hadden willen doen wanneer ze meer tijd zouden hebben.
Herinner gezinnen eraan dat we enthousiast kunnen zijn over elkaars werk, elkaar positieve feedback kunnen geven
en vragen kunnen stellen.

Delen van het gemaakte werk
3.
4.

5.
6.

Vraag gezinnen bij elk project om het toe te lichten en te vertellen wat het doet.
Moedig andere gezinnen aan om vragen te stellen. Vragen die je zelf zou kunnen stellen om dit aan te zwengelen zijn:
•
Hoe heb je…
•
Wat inspireerde je tot deze creatie?
•
Wat zou je nog hebben willen doen als je meer tijd had?
Om feedback van andere gezinnen te stimuleren kun je ze aanmoedigen om na te denken over manieren om de 		
interactiviteit en gebruiksvriendelijkheid te vergroten en media als geluid en beeld te verbeteren.
Vier ieders werk met een groot applaus.

Voordat iedereen gaat
Kijk vooruit naar de volgende workshop: brainstormen en voorbereiden voor hun ‘showcase’ project.
Moedig gezinnen aan om alvast na te denken over hun ontwerpen.
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Workshop 3

Doelen:

Maken:
Brainstormen over projecten
Verbinden: Samenwerken
Eten: 		
Brainstormen over projecten tijdens het eten
Ontmoeten: Reflecteren op hun eigen creativiteit en hoe ze anderen kunnen helpen
			
creatief te zijn.
Maken:
Brainstorm en aan de slag met hun gezinsproject.
Delen:
Het delen van hun ideeën en een ontwerp van hun project voor
			de buurtpresentatie.
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Welkom bij workshop 3 ( totale duur 2 uur )

Tijdens deze workshop zullen ouders en kinderen brainstormen en starten aan
gezinsprojecten voor de eindpresentatie aan de buurt tijdens workshop 5. Dit is
ook de eerste workshop waarin gezinnen samen zullen werken. Als begeleider
let je goed op de dynamiek. Elke familie is verschillend. Sommige gezinnen
kunnen goed samenwerken aan een project. Maar voor andere gezinnen is het
(door bijvoorbeeld grotere gezinnen) gemakkelijker om het gezin aan meerdere
projecten te laten werken.
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Voorbereiding, een week voor de workshops:
•
•
•
•

Materiaal verzamelen
Ouders bellen om ze te herinneren aan de tijd en datum van de workshop
Bestelling van eten bevestigen
Afspraken maken met begeleiders/wie heeft welke rol

Begeleiderstip

Voor het eten
•
•
•
•

Tafelkleed
Borden/bestek
Aluminium folie
Vuilnisbak

Voor de activiteiten
•
•
•
•
•
•

Brainstorm placemats
Potloden/pennen/stiften
Knutselspullen (incl. papier)
MaKey MaKey’s
Werkboeken
Aparte geleidende en niet geleidende materialen

Voor de techniek
•
•
•
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Beamer met scherm
Camera
Speakers en muziek

• Probeer grappige geleidende en niet geleidende
materialen te vinden om
gezinnen te inspireren. Als
het mogelijk is in de ruimte,
probeer dan de muren
de vloeren ook te gebruiken. Wanneer je werkt met
MaKey MaKey zijn echt alle
materialen te gebruiken!

ETEN

1 begeleider neemt het woord.

Moedig aan
Nadat gezinnen de tijd hebben gehad om aan tafel te gaan voor het eten
neem een moment om:
1.

2.

ze te feliciteren met al hun harde werk en de vooruitgang die ze boeken met Scratch
en MaKey MaKey.
ze eraan te herinneren dat je onzeker voelen een teken is dat je leert en dat ze zich 		
hierdoor niet moeten laten ontmoedigen. Sommigen zullen wat frustratie voelen omdat
ze nog niet alles onder de knie hebben.

Vooruitkijken
Geef gezinnen het programma van de workshop door te vertellen dat:
3.

4.

we na het groepsgesprek aan de slag gaan met de familieprojecten voor de 			
buurtpresentatie over twee weken.
we in tegenstelling tot de laatste twee workshops aan de slag gaan met het hele gezin,
door te brainstormen over de eindpresentatie en het soort project dat je wil maken.

Brainstormen
Laat gezinnen brainstormen over thema’s voor de eindpresentatie.
Aan het eind van het eten, moeten ze het eens zijn over een thema.
5.
6.

Vraag ze welke evenementen ze zoal bezoeken als familie, zoals feesten, shows of 		
carnaval. Wat voor soort thema-event zouden ze willen organiseren voor familie en 		
vrienden?
Moedig ze aan om de brainstorm placemats te gebruiken.
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Ontmoeten

Ouders (15 minuten)
1 begeleider neemt het woord.
Verdeel ouders en kinderen over aparte ruimtes om te bespreken wat creativiteit is en op welke manieren we allemaal creatief
kunnen zijn in het dagelijks leven. Start een gesprek met de ouders, waarin ze kunnen vertellen wat hun gevoel is over de vorige
workshop, over creativiteit en over samenwerken met hun kinderen.
1.
2.

3.
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Terugkijken: vraag ouders hoe ze zich voelden over de workshop van
vorige week en of ze vragen hebben. Hoe was het om hun eigen projecten
te maken en delen met MaKey MaKey?
Reflecteren op creativiteit: Vraag ouders om de woorden te benoemen
die ze hebben opgeschreven in hun 3 woorden vragenlijst en laat ze beno
emen waarom ze deze woorden hebben gekozen. Wat voor soort
creatieve activiteiten doen ze in hun vrije tijd voor zichzelf of met het
gezin? Wat kan helpen om creatieve activiteiten te stimuleren?
Voorbereiden op samenwerking: In het maak-gedeelte van vandaag 		
gaan ouders en kinderen samenwerken aan een project voor de 		
eindpresentatie aan de buurt.Ouders zullen misschien de neiging hebben
om achterover te leunen, terwijl de kinderen aan de slag gaan. Moedig
ouders aan om samen te werken door samen het idee te bedenken en
helpen met het knutselen/maken van het ontwerp.

Kinderen (15 minuten)
1 begeleider neemt het woord.
Start een gesprek met de kinderen waarin ze kunnen vertellen
wat hun gevoel is over de laatste workshop, over creativiteit en
samenwerken met hun ouders.
1.

2.

3.

Terugkijken: vraag kinderen hoe ze zich voelden over de workshop en 		
informeer of ze hier nog vragen over hebben. Hoe was het om hun 		
eigen projecten te maken met MaKey MaKey en hoe was het om deze met
elkaar te delen?
Reflecteren op creativiteit: Vraag kinderen om de woorden te benoemen
die ze in workshop 1 hebben op geschreven in hun 3 woorden vragenlijst
en laat ze benoemen waarom ze deze woorden hebben gekozen. Wat 		
voor soort creatieve activiteiten doen ze hun hun vrije tijd voor zichzelf of
met het gezin? Wat kan helpen om iemands creativiteit te stimuleren?
Voorbereiden op samenwerking: In het maak-gedeelte van vandaag 		
zullen ouders en kinderen samenwerken aan een project 			
voor de buurtpresentatie. Vraag ze hoe werken in een team er volgens 		
hen uitziet en moedig ze aan om samen te werken met hun ouders.
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MAKEN

Brainstorm over projecten
Nu er een thema is gekozen voor de eindpresentatie moet
bedacht worden welk project de gezinnen gaan maken.
1.

2.
3.

Vraag gezinnen om hun ideeën voor het project uit te tekenen en laat 		
ze overleggen hoe ze dit precies gaan uitwerken met Scratch en 		
MaKey MaKey. Bedenk of je ze richtlijnen wilt meegeven zoals 			
formaat, manieren van interactie met de MaKey MaKey en het materiaal
dat beschikbaar is.
Besteed aandacht aan de dynamiek en samenwerkingsvormen die naar
voren komen bij de gezinnen en besteed aandacht aan gezinnen die 		
moeite hebben met samenwerken.
Na 5 of 10 minuten loop je door de ruimte en vraag je gezinnen om 		
een idee te delen waar ze heel enthousiast over zijn. Terwijl gezinnen 		
hun ideeën delen, moedig je andere gezinnen aan om suggesties 		
aan te dragen. Je kunt suggesties aandragen hoe ze hun project kunnen
realiseren met Scratch en MaKey MaKey.

Start met het maken
1.
2.
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Terwijl gezinnen aan de slag gaan met hun project, loop je samen met 		
andere begeleiders door de ruimte en help je gezinnen om hun ideeën
om te zetten in concrete projecten.
Blijf aandacht besteden aan de dynamiek binnen de gezinnen. Sommige
gezinnen zullen misschien moeite hebben om het eens te worden over
een idee. Probeer naar alle familieleden te luisteren en help ze om een
compromis te bereiken.

Begeleiderstip

Sommige gezinnen zullen
moeite hebben met het
bedenken van een idee.
Vraag ze wat ze leuk vinden om samen te doen en
doe wat suggesties door
vragen te stellen.
Niet alle gezinnen werken
goed samen en ook dat
is oké. In plaats van ze te
dwingen om samen te
werken is het soms beter
om de groepen te splitsen
en ze op twee verschillende computers, verschillende projecten uit te laten
werken. Als ze inderdaad
besluiten om apart te willen werken, laat ze dan wel
naast elkaar zitten.

DELEN

Breng iedereen bij elkaar
om het werk te delen (20 minuten)

Begeleiderstip

Omdat gezinnen fysieke projecten hebben gemaakt, zijn hun projecten misschien kwetsbaar of
moeilijk om te vervoeren. Een suggestie is om met elkaar langs de projecten te lopen.

Deel de normen met elkaar
1.
2.

Herinner gezinnen eraan dat ze niet klaar hoeven zijn en dat je kunt laten zien waar je gebleven bent. 			
Ze kunnen in eigen woorden vertellen wat ze hadden willen doen als ze meer tijd zouden hebben gehad.
Herinner gezinnen eraan dat we enthousiast kunnen zijn over elkaars werk, elkaar positieve feedback 			
kunnen geven en vragen kunnen stellen.

Delen van het gemaakte werk
3.
4.

5.
6.

vraag gezinnen bij elk project om het toe te lichten en te vertellen wat het doet.
Moedig andere gezinnen aan om vragen te stellen. Vragen die je zelf zou kunnen stellen om dit aan te zwengelen zijn:
•
Hoe heb je…
•
Wat inspireerde je tot deze creatie
•
Wat zou je nog hebben willen doen als je meer tijd had?
Om feedback van andere gezinnen te stimuleren kun je ze aanmoedigen om na te denken over manieren om de 		
interactiviteit en gebruiksvriendelijkheid te vergroten en media als geluid en beeld te verbeteren.
Vier ieders werk met een groot applaus.

Gezinnen zijn waarschijnlijk nog niet klaar met hun
projecten. Blijf ze eraan
herinneren dat het ook prima is om werk te laten zien
waarmee ze nog bezig zijn.
In het presentatiegedeelte
is het vooral belangrijk om
gezinnen elkaar het gemaakte werk te laten zien
en hier feedback op te
geven.

Voordat iedereen gaat
Kondig aan dat er de volgende workshop meer tijd zal zijn om aan de projecten te werken. Moedig ze aan om familie
en vrienden uit te nodigen voor de buurtpresentatie over twee weken. Mogelijk worden er flyers uitgedeeld.
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Workshop 4
Doelen:
Maken: De familieprojecten creëren
Verbinden: Samen creatief aan de slag gaan.
Eten: Nadenken over hoe ze hun projecten willen presenteren op de buurtpresentatie
Ontmoeten: Reflecteren op de mogelijkheden om samen te creëren en leren
Maken: Verder gaan met maken van hun projecten voor de buurtpresentatie
Delen: Delen van familieprojecten voor de buurtpresentatie
de buurtpresentatie.
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Welkom bij workshop 4 ( totale duur 2 uur )

Tijdens deze workshop kunnen gezinnen verder werken aan hun projecten.
Op dit punt in de workshopserie zou hun idee (en de manier waarop ze te werk
willen gaan) uitgewerkt moeten zijn. Omdat dit ook de laatste workshop is met
een Ontmoet gedeelte, is het goed om samen met de gezinnen het workshoptraject te evalueren.
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Voorbereiding, een week voor de workshops:
•
•
•
•

Materiaal verzamelen
Bel ouders om ze te herinneren aan de tijd en datum van de workshops
Bestelling van eten bevestigen
Afspraken maken met begeleiders/ wie heeft welke rol?

Voor de activiteiten
•
•
•
•
•

Schrijfwaren
Knutselspullen (inclusief papier)
MaKey MaKey’s
werkboeken
Geleidende en niet geleidende materialen

Voor het eten
•
•
•
•

Tafelkleed
Borden en bestek
Aluminiumfolie
Vuilnisbak

Voor de techniek
•
•
•
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Beamer met scherm
Camera
Speakers en muziek.

Workshop 4

Klaarmaken van de ruimte.
Tijdens deze workshop is het makkelijk om de werkplekjes van de gezinnen zo op te zetten, zoals je bij de eindpresentaties ook zou doen, zodat
gezinnen weten wat ze kunnen verwachten. Misschien moet je de ruimtes anders indelen om een doorloop te creëren voor gezinnen en hun gasten
of misschien is het nodig om meerdere ruimtes te gebruiken.
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ETEN

Welkom (15 minuten) 1 begeleider
neemt het woord.

Begeleiderstip

Aanmoedigen
Nadat gezinnen de tijd hebben gehad om aan tafel te
gaan voor het eten neem een moment om:
1.
2.
3.

4.
5.
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Herinner gezinnen eraan dat dit de laatste keer is dat ze aan 		
hun werkstukken kunnen werken.
Moedig gezinnen aan om simpel te werk te gaan en herinner ze
eraan dat hun werkstukken niet volledig uitgewerkt hoeven te
zijn. Benadruk dat iedereen het sowieso fantastisch zal vinden.
Moedig gezinnen aan om na te denken over de algehele
presentatie van hun projecten. Willen ze een bord bij maken,
moeten ze instructies opschrijven voor gebruikers? Willen ze 		
eventueel muziek of geluidseffecten toevoegen?
Moedig gezinnen aan om een stap terug te doen en opnieuw te
bekijken wat ze zouden willen bereiken met hun project.
Herinner ze eraan dat ze altijd vragen kunnen stellen als ze hulp
nodig hebben.

Sommige gezinnen zullen
zich overweldigd voelen
om hun project op tijd af te
krijgen of om hun werk met
anderen te delen. Herinner
hen eraan dat de buurtpresentatie een feestje is ter
ere van hetgeen ze geleerd
en ervaren hebben en dat
mensen sowieso onder de
indruk zullen zijn van hun
projecten.

ONTMOETE N

Ouders (15 minuten) 2 begeleiders, 1 begeleider neemt het
woord.
Verdeel ouders en kinderen in verschillende ruimtes om te bespreken hoe het was om creatief
aan de slag te gaan met het gezin. Dit is de laatste ontmoetingssessie. Het is een kans voor
gezinnen om hun ervaringen over het geheel traject te delen en een kans voor de organisatie
om de gezinnen te vragen hoe het was om met elkaar te werken.
Betrek ouders in een gesprek over hun ervaringen met deze leidende vragen:
1.
2.
3.

Terugkijken: wat was uitdagend aan samenwerken met het gezin? Wat werkt goed? In het geval dat je wat 		
problemen in het samenwerken hebt gesignaleerd, kun je ze nu ter sprake brengen en de ouders vragen wat ze
hiervan vonden.
Reflecteren op leren: vraag ouders om de woorden die ze hebben opgeschreven op de 3 woorden vragenlijst met
elkaar te delen. Waarom hebben ze deze woorden gekozen?
Reflecteren op Family Creative Learning: Vraag ze om opnieuw te kijken naar de woorden in hun 3 woorden 		
vragenlijst. Nu ze de workshops hebben doorlopen, zijn er woorden die ze willen veranderen? En zijn er woorden
die ze opnieuw zouden opschrijven? En waarom?
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Kinderen
(30 minuten)
3 begeleiders, 1 begeleider neemt
het woord.
Betrek kinderen in een gesprek over hun ervaringen met deze
leidende vragen:
1.

2.
3.
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Terugkijken: Wat was uitdagend aan het samenwerken met je 		
gezinsleden. Wat werkte goed? In het geval dat je wat problemen in het
samenwerken hebt gesignaleerd, kun je ze nu ter sprake brengen en 		
de kinderen vragen wat ze hiervan vonden.
Reflecteren op leren; Vraag ze om de woorden die ze hebben 			
opgeschreven op de 3 woorden vragenlijst met elkaar te delen. 		
Waarom hebben ze deze woorden gekozen?
Reflecteren op Family Creative Learning: Vraag ze om opnieuw naar de
woorden in hun 3 woorden vragenlijst. Nu ze de workshops hebben 		
doorlopen, zijn er woorden die ze willen veranderen? En zijn er 		
woorden die ze opnieuw zouden opschrijven? En waarom?

MAKEN

Verder werken aan projecten
Ouders en kinderen (65 minuten)

Begeleiderstip

Gezinnen zullen zich op verschillende stadia bevinden in het afronden van
hun projecten en zullen deze allemaal op verschillende manieren doorlopen.
Sommige gezinnen zullen nog heel veel willen doen, terwijl anderen al klaar
zullen zijn. Als begeleider kun je helpen om hun proces te sturen.

Werken aan projecten
1.
2.
3.
4.

Informeer bij elke familie hoever ze zijn en vraag ze om te omschrijven wat ze hopen te
bereiken voorafgaand aan de buurtpresentatie.
Help gezinnen die het gevoel hebben nog veel te moeten doen om hun projecten te 		
versimpelen.
Bij gezinnen die zich onzeker voelen over hun project, is het raadzaam om samen met hen
te kijken hoever ze al zijn gekomen. Enthousiasme en aanmoediging zullen de gezinnen
helpen om in te zien hoe goed hun werk al is.
Daag gezinnen die eerder klaar zijn uit om een stapje verder te gaan. Stel ze vragen om ze
te helpen nadenken over hoe ze hun project verder kunnen brengen.

Het bieden van begeleiding kan gezinnen
helpen om hun denkproces en hun projecten te verdiepen. Maar
het kan ook averechts
werken wanneer teveel
begeleiders vragen stellen aan de verschillende
gezinnen. Het is daarom
raadzaam de verschillende begeleiders te verdelen
over de gezinnen.
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DELEN

Breng ouders en kinderen terug bij elkaar om te oefenen met delen van projecten.
(25 minuten)
Gezinnen zullen deze tijd willen gebruiken om te oefenen hoe ze over hun project willen praten op de buurtpresentatie. Het
is ook een goed moment om te oefenen met vragen die gesteld kunnen worden. Omdat gezinnen fysieke projecten hebben
gemaakt, zijn hun projecten misschien kwetsbaar of moeilijk om te vervoeren. Een suggestie is om met elkaar langs de
projecten te lopen.

Deel de normen met elkaar
1.
2.

Herinner gezinnen eraan dat we enthousiast kunnen zijn over elkaars werk, elkaar positieve feedback kunnen geven en vragen kunnen stellen.
Herinner gezinnen eraan dat het altijd mogelijk is om verder te werken aan hun project. Praat ook verder over wat de gezinnen nog hadden willen doen
wanneer ze meer tijd hadden gehad.

Delen van het gemaakte werk
3.
4.

5.
6.

Vraag gezinnen bij elk project om het toe te lichten en te vertellen wat het doet.
Moedig andere gezinnen aan om vragen te stellen. Vragen die je zelf zou kunnen stellen om dit aan te zwengelen zijn:
•
Hoe heb je…
•
Wat inspireerde je tot deze creatie
•
Wat zou je nog hebben willen doen als je meer tijd had?
Om feedback van andere gezinnen te stimuleren kun je ze aanmoedigen om na te denken over manieren om de interactiviteit en gebruiksvriendelijkheid
te vergroten en media als geluid en beeld te verbeteren.
Vier ieders werk met een groot applaus.

Voordat iedereen gaat
Benadruk nogmaals bij gezinnen dat ze hun familie en andere familieleden kunnen uitnodigen bij de buurtpresentatie. In het geval dat sommige 		
gezinnen niet op tijd klaar zijn, ga dan na of er wellicht een ander moment is dat gezinnen kunnen terugkomn om het project onder begeleiding af te maken.
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Workshop 5
Doelen:
Creëren: buurtpresentatie
verbinden: delen met familie en vrienden
Eten: Heet familieleden en vrienden welkom bij de Buurtpresentatie
Delen: Delen en bespreken van hun projecten met gezinsleden en vrienden.
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Welkom bij workshop 5 ( totale duur 2 uur )

Het is tijd voor een feestje! De gezinnen hebben hard gewerkt en de buurtpresentatie is een mogelijkheid voor ze om hun werk te delen met andere familieleden en vrienden. Het is ook een kans om nieuwe mensen welkom te heten
in een omgeving die jullie samen hebben opgebouwd en om te laten zien wat
Family Creative Learning is!
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Voorbereiding, een week voor de workshops:
•
•
•
•
•

Voorbereiden/ klaarleggen van de werkstukken van de gezinnen
Bel ouders om ze te herinneren aan de tijd en datum van de workshops
Bestelling van eten bevestigen
Afspraken maken met begeleiders/ wie heeft welke rol?
Voorbereiden van een gadget om mee te geven als herinnering.

Voor de buurtpresentatie
•
•
•

Naambordjes
Flyer die Family Creative learning uitlegt.
Naambordjes voor bij de projecten.

Voor het eten
•
•
•
•

Tafelkleed
borden en bestek
aluminium folie
vuilnisbak

Voor de techniek
•
•
•

beamer en scherm
camera
speakers en muziek
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Workshop 5
74

Klaarmaken van de ruimte.
Omdat er gasten zullen zijn, zal het drukker zijn in de ruimte dan voorheen. Houd er rekening mee dat er meer ruimte nodig zal zijn. We raden aan
om elke ruimte in te richten als een tentoonstellingsruimte met een apart plekje voor elk gezin, zodat gasten gemakkelijk rond kunnen lopen en
de projecten kunnen bekijken. Hang indien mogelijk de familienamen en de titel van het project op borden/vellen papier bij de projecten. Plaats
indien mogelijk ook een hoek met Scratch, MaKey MaKey en knutselspullen, om bezoekers de mogelijkheid te geven om zelf met de materialen te
spelen. Als er veel foto’s zijn gemaakt is het een idee om deze op de achtergrond ergens te laten draaien.

ETEN

Indien mogelijk; regel dan hapjes voor gasten en gezinnen om
te eten terwijl ze de projecten bekijken.

Begeleiderstip

Samenvatting van benodigde ruimte:
•
•
•
•

aparte ruimtes voor elk gezin
Beamer en slide show van foto’s van het project
Decoratie
MaKey MaKeys, knutselspullen en computers met Scratch.

Open de presentatie, 1 begeleider neemt het woord.
Leg uit wat Family Creative Learning is en wat voor projecten de gezinnen hebben 		
gemaakt. Omdat er nieuwe mensen in de ruimte zijn probeer je eerst uit te leggen 		
wat gezinnen hebben ontdekt en hebben bereikt in de afgelopen weken.
1.
2.

Geef een live demonstratie van Scratch en MaKey MaKey of deel de introductievideo’s.
Laat het grotere plaatje zien door uit te leggen dat we in een wereld leven waar bijna alles dat we doen 		
wordt gedaan door gebruik van technologie. Terwijl veel van ons media gebruiken en consumeren, is er 		
een groeiende aandacht voor het belang om in staat te zijn om zelf media te maken en zich hiermee te uiten.
Gezinnen in dit programma hebben hun eigen media gemaakt met Scratch en MaKey MaKey!

Hou rekening met de dynamiek van de gezinnen
terwijl je een opzet maakt
voor de buurtpresentatie.
Meer extroverte gezinnen
presenteren zich waarschijnlijk liever op de voorgrond, terwijl de wat bescheiden gezinnen beter in
het midden van de ruimte
werken. Zet ze liever ook
niet stilletjes in een hoekje.

Start de presentatie
4.
5.

Deel foto’s en video’s van hoe de ervaring was voor gezinnen.
Geef gezinnen en gasten een programma van de buurtpresentatie. Vertel hoe de avond eruit zal zien, wat voor
projecten ze kunnen verwachten en wat ze die avond kunnen doen. Moedig gasten aan om zelf alle projecten te
proberen en stel veel vragen.
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DE LE N

Buurtpresentatie (90 minuten)
1.
2.
3.
4.
5.

Nadat de meeste gasten zijn gearriveerd, introduceer dan de verschillende gezinnen.
Faciliteer een looproute langs elk project of laat gezinnen om beurten de beamer gebruiken.
Vraag elk gezin om hun project te delen en te praten over hun project en het proces dat ze
hebben doorlopen om ze te maken. Hoe zijn ze bij het idee gekomen. Wat is er over het
project te zeggen waar ze trots op zijn.
Moedig alle aanwezigen aan om vragen te stellen.
Geef een groot applaus aan alle gezinnen.

Vier
1.
2.
3.

Tegen het einde van elke presentatie, neem een moment om 		
persoonlijk elk gezin te bedanken voor hun harde werk en creativiteit
Vertel wat over hoe ze vooruit zijn gegaan en hoe ze hebben samengewerkt
Indien mogelijk geef elke familie een give away ter herinnering aan het project, zoals een
actiefoto van het gezin.
Deel de volgende stap met elkaar. Vertel de gezinnen dat de websites van Scratch en 		
MaKey MaKey communities hebben waar je je projecten online met elkaar kunt delen.
Vertel dat het project een vervolg krijgt en dat nieuwe gezinnen zich hiervoor kunnen 		
aanmelden.

Het einde
Neem een groepsfoto voordat alle gezinnen vertrekken. Overleg met de gezinnen over
hoe ze met elkaar in contact kunnen blijven. Overweeg en overleg of gezinnen het leuk
vinden om een reünie met elkaar te plannen. Zeg elkaar gedag en vergeet de groepsfoto
niet!
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Werkbladen
77

Ontwerpdagboek
Hi my name is:
...............................................................................................................................................
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Eten en Keten is onderdeel van Family Creative Learning;
een workshopserie van 5 opvolgende weken, waarin gezinnen
samen aan de slag gaan met Scratch en MaKey MaKey. Elke
avond eten gezinnen samen, maken ze een interactief project
en delen ideeën met andere families.

Welkom bij
ETEN en KETEN!
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Wat is Scratch?

Met Scratch kun je je eigen interactieve verhalen,
spelletjes en animaties programmeren. Daarnaast kun je
het gemaakte werk met anderen delen in de online
community.

Waarom bieden we dit project aan?

We willen families laten ervaren dat plezier hebben met
elkaar en samen creatief zijn met computers heel goed
samengaat. Wanneer je leert om met Scratch te
programmeren, kan je je eigen creativiteit, je vaardigheden
om samen te werken en kritisch nadenken ontwikkelen.
Al deze vaardigheden kun je goed gebruiken in het dagelijks
leven.

Wat kost het?

Niets! Het is een gratis evenement. We vragen enkel \
je tijd en je verbeeldingskracht. Als je meedoet is het
de bedoeling dat je elke workshop aanwezig bent!

Wat is Eten en Keten?

Eten en Keten is een vijf weken durende
workshop serie waarin we ouders en kun kinderen
uitnodigen om samen te ontwerpenen ontdekken
met Scratch en MaKey MaKey.

Wat is MaKey MaKey?

MaKey MaKey is een uitvinderskit waarmee je elk
geleidend materiaal kunt veranderen in een toets van
het toetsenbord. Door het te combineren met Scratch
zijn de creatieve mogelijkheden eindeloos!.

Wie kan deelnemen?

Alle familieleden zijn uitgenodigd. Ouders moeten hun
kinderen begeleiden. De workshops zijn het meest
geschikt voor kinderen tussen de en jaar.
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Scratch gebruikersnaam

Scratch wachtwoord

Naam

Schrijf je accountgegevens op dit formulier

Scratch Website Accounts
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Beschrijf in 3 woorden hoe je denkt over creativiteit

Beschrijf in 3 woorden hoe je denkt over leren

3 woorden vragenlijst
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Om een nieuw project te starten ga je
naar SCRATCH (scratch.mit.edu) en klik op Maak

SCRATCH is een programma waarmee
je jouw eigen interactieve verhaal, animatie
game, muziek of kunst kunt maken.

Dag 1:
Aan de slag met
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Zorg dat het scherm van je
browser op volledig staat om
de Scratch editor en het Tips
Scherm te kunnen zien

Volg de Beginnen met SCRATCH tutorial in het Tips Scherm
of gebruik deze print met stap voor stap tips om je
eerste Scratch project te gaan maken.

De “STARTEN MET
SCRATCH” ”u”””i”l
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Klik op het blokje om de kat te laten bewegen

Sleep een neem stappen blok naar het Scripts gebied

1. Start met bewegen
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Je kunt verschillende
slagwerk geluiden kiezen
van het uitklap menu

Als je niks hoort zorg
dan dat het geluid op
je computer aan staat

Klik en luister

Pak SPEEL SLAGWERK en klik het aan het NEEM STAPPEN blok.

2. Voeg geluid toe
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Voeg nog een SPEEL SLAGWERK blok toe en
kies een ander slagwerk instrument van het
uitklapmenu.

Klik op de blokken om ze
allemaal af te spelen.

Voeg nog een NEEM STAPPEN blok toe.
Klik in het blok en type daar een min teken

3. Maak een dansje
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Je kunt op elk van de blokjes
klikken om af te spelen.

Klik om af te spelen.

Je kunt aanpassen hoevaak
je iets wilt herhalen.

Als je de stapel met blokjes wilt verplaatsten moet je het
bovenste blokje pakken en verslepen.

Pak een HERHAAL blok and sleep het over de stapel blokjes.
Zorg dat de andere blokjes tussen het HERHAAL blok zitten.

4. Nog eens herhalen
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Klik nu op het ZEG blok in de

Klik in het ZEG blok and verander de woorden door er in te
typen.Probeer het maar eens.

Klik op de UITERLIJKEN categorie en pak een ZEG blok.

5. Zeg iets
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blok and klik deze aan de boven kant

Klik op de rode stop knop om deze
te stoppen.

Als je op de groene vlag klikt
begint alles met afspelen.

van de blokjes in het script.

Pak een

6. Groene Vlag
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Klik er op om te zien wat er gebeurt

Pak een VERANDER KLEUR EFFECT blok.

We gaan iets anders proberen..

7. Verander de kleur
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Klik op

Je kunt in het uitklap menu
ook voor een andere toets kiezen

Klik nu op de spatiebalk
van je toetsenbord

8. Toetsenbord gebruiken
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De gekozen achtergrond staat nu in het terugkijk scherm.

Klik op OK

Kies een ahtergrond uit het overzicht (zoals Spotlight stage).

om een
achtergrond uit te kiezen.

Klik

Je kunt nu een achtergrond gaan kiezen.

9. Voeg een achtergrond toe
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Maak een foto (vanaf de webcam)

Upload je eigen plaatje of sprite

Teken je eigen sprite

Kies uit het overzicht van sprites

NIEUWE SPRITE BUTTONS

Je kunt de objecten
zelf neerzetten waar
je wilt.

Om deze sprite te kiezen
klik je op het overzicht van
sprites. Daarna kies je
Mensen en Cassy Dance

Om een nieuwe sprite
toe te voegen klik je op
één van deze knoppen

Elk object in Scratch
heet een sprite.

10. Voeg een Sprite toe
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Animeer je naam door elke letter apart
te laten bewegen

Ontdek het zelf!
Animeer je naam
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Neem een foto

Stap 3
Speel met deze blokken!

Teken je eigen
sprite
Importeer een sprite
van je computer

Importeer uit
het sprite overzicht

Maak de sprite interactief

Kies sprites voor elke letter.

Maak je sprite
interactief door hem
te laten reageren op
muiskliks en andere
toetsen.

Stap 2

Stap 1

11. Animeer je naam
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Mijn Aantekeningen

98

Eten
en
Keten
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Maak je eigen muziekinstrumenten
door Scratch en Makey Makey te koppelen
aan alledaagse spullen

Maak
Jouw eigen muziekinstrumenten
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Neem een foto

Stap 3

Kies het instrument

Stap 2

Programmeer de rest van de pijltjes
toetsen om noten mee te spelen

Programmeer noten en speel ze af met je toetsenbord

Teken je eigen
sprite
Importeer een sprite
van je computer

Importeer uit
het sprite overzicht

Maak een nieuwe sprite

Stap 1

1. Speel Noten
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Tik om af te spelen
Verbind meer spullen
met de Makey Makey
om de rest van de noten
af te spelen

Verbind de spatiebalk

Verbind de aarde

Stap 3

Stap 2

Stap 1

2. Maak muziek
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Met een high-five?

Met je voeten?

Wat heb jij gedaan?

Met potlood en papier?

Hoe kun je nog meer verbinding maken
met je instrumenten?

3. Ontdek Instrumenten
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Importeer een geluid
van je computer

Neem een geluid op

Importeer een geluid
vanuit het Scratch
overzicht

Gekke en
ongebruikelijke
geluiden

Klik op het tabblad Geluiden
om nieuwe geluiden te maken

Woorden of
zinnen van
liedjes?

Wat voor geludien kun je nog meer maken?

?

4. Ontdek Geluiden
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Teken een nieuwe Scratch achtergrond

Family
Dag
3
Creative
Learning
Dag 3
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Werk samen met je familie om een project te maken
voor de buurtpresentatie

Maak
Jouw project
voor de
buurtpresentatie
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Mijn aantekeningen
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Scratch
Makey Makey
Andere materialen

Hoe gebruiken we:

Organiseren

Wat doet ons project?

Beschrijf

Hoe werken we samen:

Samenwerken

Wat moeten we nog
leren?

Wat weten we al
om het te maken?

Weten & Leren
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Mijn Aantekeningen
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Het leukste aan ons project is:

Dag 4
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Mijn Aantekeningen

Bijlagen
111

voorstelkaarten
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Jouw naam

Jouw naam

Een tekening van jezelf

Een tekening van jezelf

Wat vind je leuk?

Wat vind je leuk aan jezelf?

Wat vind je leuk?

Wat vind je leuk aan jezelf?

Jouw naam

Een tekening van jezelf

Wat vind je leuk?

Wat vind je leuk aan jezelf?
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voorstelkaarten

Wat vind je leuk aan jouw familie?

Wat vinden jullie leuk om samen te doen?

Je familieleden

Je achternaam (en)

Wat zou je graag willen doen?

Ontwerpplacemat

Wat zou je graag willen maken?
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