
	  

	  

	  

	  

Curaçao,	  oktober	  2011	  

Beste	  collega,	  

	  

Wat	  leuk	  dat	  je	  wilt	  gaan	  skypen	  met	  een	  schrijver	  of	  schrijfster	  uit	  Nederland.	  
In	  deze	  hand-‐out	  krijg	  je	  wat	  tips	  en	  trucs.	  

We	  gaan	  er	  vanuit	  dat	  je	  Skype	  hebt	  geïnstalleerd	  op	  je	  laptop.	  	  

Heeft	  je	  school	  de	  beschikking	  over	  een	  digibord,	  dan	  wordt	  het	  helemaal	  een	  feest.	  	  
	  
We	  houden	  ons	  in	  deze	  workshop	  niet	  bezig	  met	  het	  technische	  gedeelte.	  Heb	  je	  daar	  toch	  vragen	  over,	  

dan	  kun	  je	  die	  na	  afloop	  van	  de	  workshop	  stellen.	  

1. Voorbereiden	  is	  heel	  belangrijk.	  Ga	  niet	  op	  het	  allerlaatste	  moment	  nog	  van	  alles	  klaarzetten.	  
Dat	  is	  vragen	  om	  moeilijkheden.	  	  	  

2. Je	  beschikt	  over	  een	  skypenaam	  en	  degene	  met	  wie	  je	  gaat	  skypen	  heeft	  dat	  ook.	  

Neem	  van	  tevoren	  contact	  met	  de	  ander	  op	  om	  duidelijk	  af	  te	  spreken	  wanneer	  er	  geskyped	  
gaat	  worden.	  	  Denk	  hierbij	  ook	  aan	  het	  tijdsverschil	  van	  6	  uur	  	  (	  soms	  5	  uur	  )	  
Via	  e-‐mail	  kun	  je	  van	  te	  voren	  contact	  leggen	  en	  gegevens	  uitwisselen.	  

(	  Nana	  heeft	  de	  benodigde	  gegevens	  van	  de	  deelnemende	  schrijvers.	  )	  
3. Probeer	  een	  dag	  van	  te	  voren	  al	  even	  contact	  te	  zoeken	  met	  de	  schrijver	  via	  Skype.	  

Je	  kunt	  dan	  direct	  zien	  of	  alles	  werkt.	  Dit	  is	  ook	  prettiger	  voor	  “de	  andere	  kant”.	  
Maak	  via	  de	  mail	  deze	  afspraak.	  

4. De	  vragensteller	  zit	  op	  een	  kruk	  voor	  de	  laptop.	  Op	  het	  digibord	  is	  te	  zien	  of	  deze	  persoon	  goed	  

in	  beeld	  is.	  	  
5. De	  verlichting	  in	  een	  lokaal	  wil	  nog	  wel	  eens	  	  problemen	  geven.	  

De	  achtergrond	  is	  goed	  te	  zien,	  maar	  de	  vragensteller	  is	  erg	  donker.	  

Zorg	  dat	  de	  vragensteller	  goed	  te	  zien	  is.	  Dat	  lukt	  goed	  wanneer	  er	  een	  lamp	  op	  deze	  persoon	  
wordt	  gericht.	  

6. Bereid	  het	  skypen	  in	  de	  groep	  voor.	  De	  leerlingen	  moeten	  iets	  afweten	  van	  de	  schrijver.	  

Je	  kunt	  een	  boek	  van	  hem/haar	  voorlezen.	  Op	  een	  tafeltje	  in	  de	  groep	  liggen	  een	  paar	  boeken	  
van	  de	  schrijver.	  Het	  moet	  	  “gaan	  leven”.	  

7. Het	  is	  goed	  om	  van	  te	  voren	  te	  weten	  wat	  de	  vragen	  gaan	  worden.	  Het	  staat	  wat	  knullig	  

wanneer	  er	  3	  keer	  wordt	  gevraagd	  wat	  het	  lievelingsboek	  is	  van	  de	  schrijver.	  



8. Oefen	  van	  te	  voren	  al	  het	  oplezen	  van	  de	  vraag.	  	  
Sommige	  kinderen	  hebben	  de	  neiging	  te	  snel	  te	  gaan	  praten.	  

9. Spreek	  in	  de	  groep	  al	  de	  volgorde	  van	  de	  vragenstellers	  af.	  
Schrijf	  dat	  zelf	  ook	  op	  een	  blaadje.	  Je	  houdt	  dan	  zelf	  de	  regie	  in	  de	  hand.	  

10. De	  vragenstellers	  zitten	  al	  een	  beetje	  in	  de	  buurt	  van	  de	  kruk.	  	  
11. Alleen	  de	  vragensteller	  praat!!.	  De	  anderen	  zijn	  stil.	  Microfoons	  nemen	  alle	  ruis	  waar.	  

Voor	  degene	  aan	  de	  andere	  kant	  wordt	  het	  al	  snel	  moeilijk	  verstaanbaar.	  
12. Skypen	  met	  een	  schrijver	  uit	  Nederland	  kan	  heel	  erg	  leuk	  zijn.	  Soms	  geloven	  de	  kinderen	  niet	  

dat	  de	  ander	  echt	  zo’n	  8000	  km	  verderop	  zit.	  Je	  kunt	  daar	  best	  een	  vraag	  over	  stellen.	  
13. Ben	  je	  enthousiast	  geworden,	  Skype	  heeft	  vele	  mogelijkheden.	  

Je	  kunt	  ook	  contact	  zoeken	  met	  een	  andere	  school	  en	  een	  vragenuurtje	  organiseren.	  

Kinderen	  vinden	  het	  heel	  spannend	  om	  te	  praten	  met	  kinderen	  uit	  Nederland,	  Suriname	  of	  waar	  
dan	  ook	  vandaan.	  (NOB)	  

14. Tot	  slot,	  het	  meeste	  is	  al	  gezegd,	  denk	  aan	  de	  voorbereiding.	  	  Wanneer	  op	  je	  school	  meerdere	  

groepen	  gaan	  skypen,	  kun	  je	  eventueel	  aan	  je	  schoolleider	  vragen	  om	  iemand	  vrij	  te	  roosteren	  
die	  de	  boel	  klaar	  zet.	  

	  Succes!	  

Luuk	  van	  der	  Wolde	  

lvanderwolde@vpco.org	  

	  
	  


