Beste docent/mentor,
Als voorbereiding op Spots Special vragen wij de scholen om voorafgaand aan de beurs aandacht te besteden aan
Spots Special door middel van verschillende lessen. Hieronder staan de onderwerpen met toelichting en linkjes naar
de lessen die u kunt gebruiken.
Als afsluiting van de lessen, vragen wij u het Talentenpaspoort te printen en in te laten vullen door de leerlingen. Het
paspoort nemen de leerlingen mee naar Spots Special. Tijdens Spots Special kunnen zij hun paspoort aanvullen.
Daarnaast is het een handige tool om in gesprek te gaan met de leerling.
Als terugblik op Spots Special kunt u met de leerlingen het paspoort nabespreken in de klas.
Onderwerp

Toelichting

Les

Talent

Bij talent denk je aan een topvoetballer, popster of presentator. Maar wat is
talent eigenlijk? Hoe ontwikkel je het? Leerlingen gaan op onderzoek uit en
bekijken een filmpje over de Haagse rapper Umit C.

Klik hier

Luisteren en vragenstellen

Luisteren en vragen stellen zijn belangrijke basisvaardigheden voor het voeren
van een gesprek. Door vragen te stellen komen leerlingen verder. Thuis, op
school, tijdens stage en later als ze een baan hebben.

Klik hier

Opkomen voor jezelf

Opkomen voor jezelf betekent stevig in je schoenen staan. Je durft te zeggen
wat je wél en wat je niét wilt. Daarbij houd je wel rekening met de ander. Voor
veel leerlingen is dat een hele kluif.

Klik hier

Lichaamstaal

Hoe zit je in de klas? Wat voor klank heeft je stem als je vrolijk bent? Wat voor
gebaar maak je als je het ergens niet mee eens bent? Hoe groet je iemand?
Leerlingen onderzoeken de kracht van lichaamstaal.

Klik hier

Positief denken

Als het tegenzit, krijg je vaak negatieve gedachten. Je ziet niet meer hoe het
anders en beter kan. Positieve gedachten stimuleren je om te doen wat je wilt.
Weten leerlingen wanneer ze negatief of positief denken?

Klik hier

Stage productiewerk

Lutmar loopt stage bij een drukkerij. Hij mag brieven in enveloppen steken,
gaatjes in tabbladen boren en met elastiekjes stroken papier bundelen. Ook
pakt hij dozen in met briefpapier en plakt er adresstickers op.

Klik hier

'Zó werkt het'

‘Zó werkt het’ is een werkboek over sociale vaardigheden op het werk. Petra
Simon van praktijkschool De Einder schreef dit boek voor leerlingen in het
praktijkonderwijs, die straks klaar zijn met school en gaan werken.

Klik hier

Nog meer over....

Ontdek je talent!
Met vriendelijke groet,

Karina Baarda

Stagefilmpjes

Methoden

