SPEEDDATE antwoordenblad
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Leerplicht
Voortijdig Schoolverlaten
Schrijf hier je aantekeningen bij ieder gesprek op.

regio IJssel-Vecht

Naam:
Beroep:
Aantekeningen:

Speeddate

met ouders

Docenten ondersteuning
Leuk?

4

O Ja

O Nee

O Misschien

VOOR DE LERAREN
Bespreek met de ouders en leerlingen de werkwijze van de speeddate: plaats alle leerlingen bij
een ouder. Zijn er minder ouders dan leerlingen? Plaats dan meerdere (max. 3) leerlingen bij
1 ouder of laat de leerlingen steeds 1 of 2 rondes pauzeren. Elke keer als de leraar op een fluit
blaast, wisselen de leerlingen van plaats, allemaal dezelfde kant op. Elk gesprek duurt 3 minuten.
Geef de leerlingen de opdracht aantekeningen te maken van hun speeddate, op het werkblad
“Speeddate aantekeningen”. Dit kan heel kort: naam van de persoon, soort beroep, in 3 woorden
wat het inhoud en of ze dit wel/niet leuk lijkt. Bespreek met de leerlingen welke beroepen ze leuk
leken, welke beroepen nieuw waren, waar ze meer over willen weten.
Speeddate: Kiezen met ouders!
Vraag jij je ook wel eens af waar al die mensen heen gaan, die je ’s morgens op De fiets
tegenkomt? Naar hun winkel, kantoorbaan of misschien zijn ze wel docent op de dansschool?
Binnenkort ga je ouders van klasgenoten ontmoeten in een speeddate. Je mag ze dan allemaal
vragen stellen over het werk wat ze doen. Zo kom je alles te weten over beroepen die jou leuk
lijken!
A - Doe het spel ‘Beroepen: wie ben ik?’ in groepjes van vijf zoals hieronder beschreven.
- Schrijf op het strookje hieronder het beroep van je vader, moeder of verzorger.
- Knip het uit en lever het in bij de docent.
- De docent verdeelt de strookjes.
- Plak het zonder het te lezen op je voorhoofd.
- Stel één voor één een ja/nee vraag aan je groepje (bijv. werk ik op een kantoor?).
- Probeer zo snel mogelijk te raden welk beroep er op jouw voorhoofd staat.
- Wie het als eerste weet, heeft gewonnen!
Weet je niet precies wat een beroep inhoudt? Kijk dan of je het spel toch kunt spelen met
wat jullie er wel over weten. Kom je er echt niet uit? Overleg dan met je mentor.
B - Voorbereiding op de speeddate met ouders.
Tijdens de speeddate zijn er een heleboel van jullie ouders aanwezig. Je krijgt
de kans om met elke ouder drie minuten te spreken over zijn of haar beroep. Je moet
die tijd dus goed benutten, want drie minuten zijn zo om!

SPEEDDATE Vragenblad
Schrijf hier de vragen op die je tijdens de speeddate wilt stellen.
Voorbeelden:
- Waarom heeft u voor dit beroep gekozen?
- Hoe ziet uw werkdag eruit?
TIPS!
1. Stel open vragen. Dat zijn vragen die je niet met ja of nee kunt beantwoorden. Zo krijg je de
beste informatie. Open vragen beginnen vaak met hoe, waarom, wat etc.
2. Snap je een antwoord niet of wil je meer weten? Vraag dan door: ‘Hoe bedoel je dat?’ of ‘Heb
je daar een voorbeeld van?’.
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Bereid in tweetallen de speeddates voor. Waar ben je echt nieuwsgierig naar? Bedenk tien vragen
die je over elk beroep kunt stellen. Schrijf deze op het vragenblad. Doe de speeddates en maak
aantekeningen op het antwoordenblad. Succes!
Schrijf na afloop op welk beroep jou het leukste lijkt.
Dit lijkt mij echt leuk:
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