Voorbeeld Follow your Sun middag ‘Stralend op de middelbare school’
Thema: Naar de middelbare school
Leerdoel
Tijdens deze middag bespreken we onderwerpen en thema’s die de leerlingen graag willen delen nu zij net op de
middelbare school zitten. We brainstormen samen over oplossingen voor mogelijke uitdagingen die zij ervaren.

Programma
Deel I: Follow your Sun huiswerkbegeleiding 14.30 – 16.30
Gedurende de eerste twee uur is er tijd voor het maken van huiswerk in rust en stilte. Myrthe Oostenbach en
Kiymet Schipper zijn tijdens deze uren aanwezig voor vragen, het helpen met planning en overhoren van de stof
wanneer nodig. Ieder half uur houden we een korte pauze, waarin we ontspanningsoefeningen (bijvoorbeeld
meditatie of yoga) doen die de leerlingen kunnen helpen in stressvolle situaties.

Deel II: Follow your Sun workshop 16.30 - 18.00
Check in
Iedere les checken we met elkaar in. Dit doen we door met elkaar in een kring te staan en één voor één uit te
spreken hoe wij ons voelen. We spreken de volgende zin uit: ‘Ik ben (naam), ik voel mij (blij, moe, boos, verdrietig,
teleurgesteld, enthousiast etc.) en ik check in. De rest van de groep reageert met een collectief ‘Yo!’ als antwoord.
Op die manier wordt iedereen even gezien. Zo weten we van elkaar hoe het met iemand gaat en kunnen we
hier rekening mee houden. De check in gebeurt in ‘popcorn’ stijl, wat betekent dat iedereen de beurt mag nemen
wanneer hij of zij dat wil.

Het uitdagingen-spel
We zitten in een kring. De leerlingen schrijven onderwerpen/vragen die zij tegenkomen nu zij net op de
middelbare school zitten op losse briefjes. De (anonieme) briefjes worden dubbelgevouwen en in de kring
op de grond gelegd. Één voor één pakken de kinderen een briefje en lezen ze voor wat er staat. Vervolgens
brainstormen we samen over wat de beste manier is om meer te leren over deze vraag, of om te leren omgaan
met deze uitdaging. Na 5 min. nemen we het volgende briefje.

Over de streep
Een andere manier waarop we dingen kunnen delen die ons bezig houden, is door middel van het spel ‘Over de
streep’. Bij deze oefening worden er stellingen genoemd en bepalen leerlingen voor zichzelf of deze op hen van
toepassing zijn. Als dat zo is, dan stappen zij over de streep. Vervolgens is er ruimte voor gesprek. Zo leren we
elkaar beter kennen en kunnen we samen oplossingen bedenken voor uitdagingen die mogelijk langs komen.

Creatieve reflectie
Tijdens de vorige oefeningen zijn er allerlei onderwerpen voorbij gekomen die de leerlingen zijn tegen gekomen
op hun nieuwe school. De leerlingen kiezen nu één onderwerp/vraag en maken een tekening/stripverhaal/visual
waarin zij laten zien wat ze hebben geleerd. Hoe zouden zij nu met deze uitdaging omgaan?

Tips en tops
Aan het einde van iedere workshopmiddag worden alle leerlingen gevraagd om een tip en een top op te schrijven.
Wat vonden zij fijn aan de les? En wat kan er beter of anders? Deze feedback wordt direct geïntegreerd voor
de volgende workshops, zodat de inhoud van de Follow your Sun workshops zo goed mogelijk aansluiten op de
behoefte van de leerlingen.

Check out
Om de workshops af te sluiten, doen we een check out met elkaar. Dit gaat op dezelfde manier als de check in.
Zo merken de Follow your Sun trainers direct op welke manier de workshop invloed heeft gehad op het gevoel
van de leerlingen.

‘Ik vond het een superles, ik vond het heel leuk om een manifest te maken
en het was erg gezellig zoals altijd.’
‘Ik vond het weer leuk en ik vond het fijn dat we op een creatieve manier aan de slag gingen.’

