Rolbeschrijving Verteller (Startkamp)
Yes! Jij gaat mee als Verteller op Startkamp!
Verhalenland wordt verzorgt door de Verteller. Een Verteller heeft affiniteit met voorlezen en is
in staat een verhaal levendig en avontuurlijk aan de kinderen over te brengen. Affiniteit met
verhalen vertellen, een flinke dosis enthousiasme en pedagogische skills maken je tot een
goede Verteller!
Wat wordt er van je verwacht?
Verhalenland kan je zien als een soort dromenland (geen idee wat dit is? Denk aan: matrasjes op
de grond, schoenen uit, met fluisterstem praten, kinderen en begeleiding allemaal in de
ontspanning aan het luisteren), maar dan midden op de dag. Verhalenland gaat namelijk vooraf
aan de ‘blokken’ die hierna volgen. Het verhaal is namelijk de rode draad van het kamp. De
kinderen zijn op deze leeftijd minder in staat om vanuit hun eigen zelfinzicht te zien hoe zij hun
gedrag moeten veranderen om zo de situatie anders af te laten lopen. Daarom nemen we ze mee
in een verhaal en overkomen de hoofdpersonen van alles. We vragen ze dan hoe zij het zouden
oplossen als zij die hoofdpersoon zouden zijn. Dit maakt dat ze niet over eigen situaties hoeven
na te denken, maar toch leren praten over gedachten, gevoelens en lastige situaties. In de
blokken daarna gaan ze door op de thema’s besproken in het verhaal. Tijdens verhalenland lees
je een van tevoren bedacht verhaal voor. Dit mag met beleving, stemmetjes, plaatjes (Eventueel
door iemand anders omhoog gehouden). Je mag het helemaal maken zoals je het zelf wilt! Na
het verhaal stel je de kinderen enkele vragen over het verhaal om ze zo tot denken te zetten.
Voorbereiding
Je voorbereiding voorafgaand aan kamp bestaat uit het doornemen van je draaiboek en een
trainingsdag. Hier wordt je klaargestoomd voor de kampweek en leer je je begeleidersteam
beter kennen. Het is de bedoeling dat je hierbij aanwezig bent.
Op kamp krijg je dagelijks de tijd om jouw blok (verhalenland) even kort door te nemen, wat
ervoor zorgt dat je zo relaxed mogelijk je blok in gaat. Je kan verhalenland samen met iemand
doen. Iemand die je assisteert bij het omhoog houden van de plaatjes op misschien wel
handpoppen, maar dit is helemaal aan jou.
Goed om te weten
Go with the flow en leg je lat vooral niet te hoog; doel nummer 1 is dat de kinderen een geweldig
weekend 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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