
Rolbeschrijving Acteur - Sterk ID

Yes! J� gaat mee als acteur op Sterk ID!
Op de Sterk ID-school, bestaande uit het schoolplein en de klas, is het domein van de (twee)
acteurs. De acteurs gaan als leerling mee tussen de kinderen naar de klas en het schoolplein en
creëren daar verschillende lastige situaties. Je speelt de hele week hetzelfde karakter. De
acteurs maken in de klas van alles mee. Door te k�ken en te ervaren wat er gebeurt, kr�gen de
kinderen meer inzicht in de situatie. Ook loopt er op school een conciërge rond en staan er
docenten voor de klas. Deze docenten- rollen worden op kamp verdeeld onder de algemeen
begeleiders. Elke ‘klas’ duurt maximaal 20 minuten en is twee keer per dag.

Deze lastige brugklas situaties worden vervolgens gedurende de workshops besproken . Zo
kr�gen de kinderen handvatten mee over hoe z� deze situaties in de prakt�k kunnen aanpakken.
Natuurl�k zullen deze lastige situaties niet precies overeenkomen met wat z� gaan meemaken,
maar het zal wel leiden tot veel herkenning, waardoor ze makkel�ker toepasbaar z�n. Aan het
einde van de eerste SterkID dag vindt er een groot toneelstuk plaats op de campus. Hiervoor
ben j� als acteur verantwoordel�k. Hier kr�g je nog informatie over aangereikt op kamp.

Voorbereiding
Je voorbereiding voorafgaand aan kamp bestaat uit het doornemen van je draaiboek, waarin ook
de thema’s van elke klas uiteen worden gezet. Die ontvang je voorafgaand aan kamp. Ook k�k je
voor kamp een online training waarin we je alle ins and outs van deze rol vertellen! De link
hiervoor ontvang je vanzelf per mail. Overige informatie kr�g je op de vr�dagavond en zaterdag
van kamp. Op de zaterdag geef je samen met je mede-acteur de begeleiding al een voorproefje
van hoe een ‘klas’ gaat. Jullie bereiden het blok gedurende de week alt�d samen voor.

Goed om te weten
Het is in jouw rol belangr�k om goed te overleggen en te sparren met je mede-acteur, de HC
en/of de SC. Go with the flow en leg je lat vooral niet te hoog; doel nummer 1 is dat de kinderen
een geweldige week hebben! W� vragen niet voor niets jou om deze rol te vervullen. En fouten
maken mag! De Hoofden en Sterren z�n er om jou te ondersteunen op didactisch en
pedagogisch gebied.

Heb je vragen aan De Ster? Je kunt voorafgaand en na kamp alt�d b� kantoor terecht en t�dens
kamp natuurl�k b� je hoofdbegeleiding!

Heel veel plezier op kamp!!
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