Transcript video BabbelArt – jeugdwerkers aan het woord
Leerkracht: Tot aan de kerstvakantie gaan we zes keer samenkomen, ja?
Leerkracht: Wat gaan we doen?
Leerkracht: We gaan samen creatief en artistiek werken.
Leerkracht: Weet je wat een “babbelaar” is in het Nederlands?
Leerkracht: Iemand die heel veel babbelt.
Leerkracht: En BabbelArt verwijst ook naar kunst, artiest.
—Jeugdwerker: Het is een supertof spel.
Jeugdwerker: En het is echt een kei goede tool
Jeugdwerker: om in die hoofden van die kinderen
Jeugdwerker: of van die tieners te kruipen.
Jeugdwerker: En wat wij heel tof vinden,
Jeugdwerker: is dat het ook daarna iets anders kan worden,
Jeugdwerker: dat het iets concreet kan worden.
—Jeugdwerker: Nu mogen jullie allemaal één kaart kiezen
Jeugdwerker: van wat jullie het leukst
Jeugdwerker: of het interessants vinden.
Jeugdwerker: Eén kaart die hier ligt.
Leerkracht: We gaan een
Leerkracht: volledig nieuwe discipline opleveren.
Leerkracht: Jullie gaan met jullie twee
Leerkracht: iets helemaal nieuws verzinnen,
Leerkracht: iets wat nog niet bestaat.
Leerkracht: Vandaag mag het zo wild gaan als je wilt.
Leerkracht: De volgende weken

Leerkracht: gaan we dat ook echt uitwerken.
——
Leerkracht: Het idee is om binnen een paar weken
Leerkracht: een soort van festival hier te organiseren
Leerkracht: waarbij we nieuwe disciplines voorstellen.
—Leerling: Dit zijn de twee mannetjes
Leerling: die breakdance doen
Leerling: en die vol met verf zijn.
Leerling: Als ze breakdance doen
Leerling: verven en maken ze het witte lokaal
Leerling: helemaal vuil (.)
Jeugdwerker: Wat wij ook zien op die leeftijd,
Jeugdwerker: ze zijn elf-twaalf jaar,
Jeugdwerker: dat is een superboeiende leeftijd
Jeugdwerker: want hun leefwereld wordt veel groter.
Jeugdwerker: Ze krijgen echt persoonlijke interesses
Jeugdwerker: en tegelijk is het ook een leeftijd
Jeugdwerker: waar het op vlak van groepsdynamiek
Jeugdwerker: soms wel eens durft te wringen.
Jeugdwerker: We steken ze echt doelbewust altijd
Jeugdwerker: in kleine groepjes van vier of vijf
Jeugdwerker: zodat zij
Jeugdwerker: rond een bepaald ding dat hen samen interesseert,
Jeugdwerker: leren samenwerken.

