
 
• Gregor vond de weg naar de boksclub 

• Werkwijze 
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Doelstelling 

 We luisteren naar de reportage. 

 We toetsen eigen ervaringen af ten opzichte van de ervaringen van Gregor. 
 

Materiaal 

 Geluidsfragment en geluidsinstallatie om het in groep te beluisteren. 

 De tekst van het geluidsfragment op evenveel exemplaren als er deelnemers zijn. 

 De kaartjes met vragen, evenveel als je groepjes vormt. 

 

Voorbereiding 

 Zet het geluidsfragment klaar om te beluisteren voor aanvang van de activiteit. 

 Print voldoende exemplaren van de uitgeschreven tekst van het geluidsfragment uit. 

 Voor elke kleine groep heb je een set van de vragen nodig. Zorg voor voldoende prints. 
 

Methode 

 

> Verwelkoming in grote groep 

Na de verwelkoming wordt aangekondigd dat vandaag de conversatie gaat over Gregor. “Vandaag gaan we 

luisteren naar het verhaal van Gregor. Gregor is als jongen met zijn ouders verhuisd naar België. Hij vertelt over hoe 

hij deze stap heeft ervaren in zijn leven. We hebben de tekst uitgeschreven. Als je wilt, kan je meevolgen op papier. 

Misschien is dit makkelijker om het verhaal te begrijpen.” 

De uitgeprinte tekst uitdelen en luisteren naar het geluidsfragment. Wie wil, kan de tekst meevolgen. Je zal 

misschien niet alles begrijpen maar dat is niet erg.  

 

We peilen naar de eerste reacties met de volgende vragen: 

- Wie was aan het woord?  

- Waar komt Gregor vandaan?  

- Waarover praat hij?  

- Herken je wat hij vertelt uit je eigen ervaringen? 
 

Velen uit de groep hebben gelijkaardige ervaringen… Je kan informeren naar enkele ervaringen die in de grote 

groep gedeeld worden. Het gesprek in grote groep wordt afgerond en er wordt verder gepraat in kleine groepjes. 

 

> In kleine groepjes 

Ideaal zijn groepen van 2 Nederlandstaligen en 3 anderstaligen. Elke tafel beschikt over een set van kaartjes met 

de vragen. Deelnemers bespreken de vragen in willigkeurige volgorde.  

Lees om beurt een kaart voor. Wie heeft voorgelezen mag ook meteen op de vraag antwoorden. De anderen 

mogen daarna ook vertellen wat zij ervan denken. 

 

> Afronding 
Ter afronding kan je aan elke groep nog eens het woord geven om in de grote groep iets te vertellen. Dit kan gaan 

over een kaart waar jullie verschillende meningen over hadden, of waarmee je hard kon lachen of erg ontroerd 

werd, of die je boos maakte, een nieuw woord of uitdrukking dat je opmerkelijk vond… Spreek op voorhand af 

wie hierover in de grote groep iets zal vertellen.  

Tenslotte kan je de reportage nog eens laten horen. 

Je kan voor het afscheid nemen van elkaar ook vooruitblikken naar de volgende bijeenkomst. 


