Rolbeschrijving Theatercoach Sterkamp

Yes! Jij gaat mee als theatercoach op Sterkamp of Afterweekend!
Theater wordt verzorgt door de theatercoaches. Affiniteit met theater, een flinke dosis
enthousiasme en pedagogische skills maken jou tot een goede theatercoach!
Wat wordt er van je verwacht?
Tijdens Theater wordt de theorie die behandeld is in Club inzichtelijk gemaakt door middel van
(bijvoorbeeld) rollenspellen. De kinderen kunnen de opgedane kennis in de praktijk toepassen en
op een laagdrempelige manier experimenteren met nieuw gedrag. Denk hierbij aan: grenzen
aangeven, statusverschillen, emoties vormgeven en scènes bedenken en spelen. Ook
ondersteun je de andere begeleiders bij het doen van rollenspellen. Binnen theater is er in het
bijzonder aandacht voor het uitspelen van lastige situaties die de kinderen zelf inbrengen. Door
steeds diverse oplossingen uit te spelen en uit te proberen, ontdekken de kinderen welke
oplossingen ze in het dagelijks leven kunnen proberen, welke oplossingen ze prettig of juist niet
fijn vinden en welke oplossingen wel en niet kunnen werken in lastige situaties.
Theater geef je met twee theatercoaches 2x aan de helft van de groep kinderen. De algemeen
begeleiders bieden jullie ondersteuning tijdens Theater en stimuleren de kinderen om bij de les
blijven en actief mee te doen. Tevens bevind je je, buiten de blokken om, ook veelal tussen de
kinderen. Mega leuk!
Voorbereiding
Je voorbereiding voorafgaand aan kamp bestaat uit het doornemen van je draaiboek. Ook kijk je
voor kamp een digitale training, in je eigen tijd, waarin we je alle ins and outs van deze rol
vertellen! De link hiervoor ontvang je vanzelf per mail.
Op de zaterdag geef je samen met je mede theatercoach tijdens de blokkentraining alvast een
klein voorproefje aan je mede begeleiding hoe theater eruit ziet. Dagelijks zit jij samen met je
mede theatercoach om jullie blok even kort door te nemen, wat ervoor zorgt dat je zo relaxed
mogelijk je blok in gaat. Je geeft altijd samen het theater blok!
Goed om te weten
Go with the flow en leg je lat vooral niet te hoog; doel nummer 1 is dat de kinderen een geweldige
week hebben! Jij kunt dit! Wij vragen niet voor niets jou om deze rol te vervullen. En fouten
maken mag! De Hoofden en Sterren zijn er om jou te ondersteunen op didactisch en
pedagogisch gebied.
Heb je vragen? Je kunt voorafgaand en na kamp altijd bij kantoor terecht en tijdens kamp
natuurlijk bij je hoofdbegeleiding!
Heel veel plezier op kamp!!
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