PRODUCT NUMMER ÉÉN
De Spelles

DE GESPREKSOPENER IN DE KLAS
De spelles besteedt niet enkel aandacht aan de technische kant van seks, maar ook aan het
gevoelsaspect. Deze experience geeft jongeren op speelse en animerende wijze handvatten om
over hun eigen seksuele gedrag na te denken en dit bespreekbaar te maken. De spelles is dus
vooral bedoeld als een ‘makkelijke’ manier om het gesprek in de klas te openen.

CONCEPT

ONZE SERVICE

HET VERHAAL
Het bevat verschillende ‘lagen’, zodat het
interessant blijft voor klassen van verschillende
niveau’s.

Scholen hebben het ontzettend druk. Om
ervoor te zorgen dat de scholen zo min mogelijk
regelwerk hebben, bieden wij onze ‘SOwhAt!
Smooth Service’ aan. Wij gaan uit van 4 stappen:

DE VORM
Herkenbare situaties waarmee zodat jongeren
zich kunnen identitﬁcieren (zonder persoonlijk
te worden).

1

SOwhAt! zoekt samen met het schoolpersoneel
naar de beste momenten om de spellessen in te
plannen. Tegelijkertijd worden de acteurs geboekt.

2

SOwhAt! is een gespreksopener. Idealiter wordt
planning afgestemd op de inzet van ‘Lang Leve de
Liefde’-lessen. #opvolging.

3

Docenten ontvangen een SOwhAt!-instructiekaart
met daarin duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is.

4

Na aﬂoop van de spellessen krijgen scholen een
klein na-campagnepakket. Dit bestaat uit de ‘Vrij
Verstandig’-pil met bijbehorende ﬂyer + follow up
bord.

DE ACTEURS
Beschikken over improvisatieskills om aan te
sluiten op iedere situatie.

DE SPELLES IS GERICHT OP JONGEREN
TUSSEN DE 13 EN 15 JAAR
(2DE JAAR MIDDELBARE SCHOOL)

HET SPELLES-PAKKET
DE SPELLES

CAMPAGNE-PAKKET

IMPLEMENTATIE

• Inplannen spellessen per
3 voorstellingen;

• De Vrij Verstandig-pil en
bijbehorende uitlegﬂyer;

• Al het regelwerk om de
spellessen in te plannen;

• Voorstellingen duren 1
lesuur (ca. 50 minuten)
en zijn bestemd voor
klassen van maximaal 25
leerlingen.

• Het campagne-pakket is
afgestemd op het aantal
deelnemende leerlingen.

• Het boeken van de
acteurs en afstemmen
met scholen.

• Follow up bord

INTERESSE?
LATEN WE EEN BABBELTJE MAKEN.

