RONDE EEN - schrijfronde
Geef aan elke deelnemer een kaart met in het midden een kleine ronde schijf
(grootte van het embleem)
en vraag hen om rond deze schijf hun antwoord de schrijven op volgende vraag:
•
•
•
•

Wat is een misdienaar?
Wat is zijn taak?
Wat is belangrijk voor een misdienaar?
Wat is er nodig om een goede misdienaar te zijn, te worden?

Je kan deze vragen allemaal samen aan de groep voorstellen, je kan ook
afzonderlijke kaartjes maken zodat iedereen van de groep een andere vraag heeft.
RONDE TWEE - uitwisselingsronde
•
•
•

Wat heeft iedereen genoteerd?
Wat van het ‘gehoorde’ komt dikwijls terug?
Wat vond ik heel belangrijk in wat ik nu gehoord heb?

Voorzie daarna tijd om iedereen nog enkele gedachten op de eigen kaart bij op te
laten schrijven.
•
•
•

Wat ontbreekt op mijn blad en wil ik er nu nog wel bijschrijven?
Wat schrijf ik zeker nog bij mijn eigen verhaal?
Wat wil ik erbij aanvullen?
RONDE DRIE

Geef aan iedereen het misdienaarsembleem (zonder de woorden ‘Vlaamse
misdienaarswerking+www….) (zie bijlage )
Ik zie …ik zie wat jij niet ziet!
Nodig hen uit om om de beurt één ‘Ik zie… ik zie wat jij niet ziet’ aan te brengen.
•
•

Nodig hen daarna uit om dit misdienaarsembleem in het midden van het blad
te leggen (kleven), op de plaats van de open ruimte.
Je kan hen ook vragen om zelf het embleem ‘na te tekenen’…
Heb ik alles gezien?
Welke details?
RONDE VIER

•
•
•

Welke elementen uit het gesprek bij de 1ste schrijfronde herken ik in het
embleem?
Welke verbindingen kan ik maken tussen het embleem én wat ik zelf in ronde
eén en twee heb genoteerd?
Wat herken ik vanuit de eerste schrijfronde in het embleem?

Uitwisseling: Welke lijnen heb ik getrokken naar het embleem?
TOT SLOT
Geef aan iedereen het volledige embleem, verwijs naar het site. Indien het mogelijk
is kan je er op dit moment een bezoek aan brengen, zien wat er opstaat.
•
•
•

Wat zouden we vanuit onze groep kunnen aanbrengen?
Wat verwachten we van zo’n site?
Wie maakt een verslag van de bijeenkomst en stuurt het door naar
Ann.joris1@telenet.be

