Concept KidsSlinger

Doel van de KidsSlinger:
- Kinderen tussen de 9 en 12 jaar laten ervaren hoe leuk het is om
iets voor en in je eigen omgeving te doen.
- Kinderen tussen de 9 en 12 jaar laten communiceren over de manier
waarop zij in hun omgeving bezig zijn en ze op die manier onderdeel
laten zijn van een brede beweging van verbondenheid.
- Een gedragsverandering teweegbrengen bij kinderen tussen de 9 en
12 jaar (door iets te doen voor je directe omgeving zal je sneller
geneigd zijn trots te zijn op die omgeving).
Doel van de pilot:
- Inzicht krijgen in de manier waarop de kinderen én de leerkrachten
aangesproken willen worden.
- Aanscherpen van het concept van de KidsSlinger.
- Inzicht krijgen in het animo en de haalbaarheid van de KidsSlinger.
Een KidsSlingerGroep is een groep die (letterlijk) laat zien midden in
zijn buurt te staan en daar graag een steentje aan wil bijdragen. Een
KidsSlingerGroep laat zien dat het ontzettend leuk is om met elkaar iets te
doen voor de omgeving van je eigen school. Daar wordt jouw school ook
weer beter van!
Een KidsSlingerSchool is een school, waar elk jaar tenminste twee
groepen meedoen met de KidsSlinger. De kinderen vinden het leuk om
iets te doen voor de buurt van hun eigen school en komen in ieder geval
twee keer per jaar in actie. De kinderen praten hierover met andere
kinderen (peer-to-peer), zodat de KidsSlinger steeds langer wordt.
Het concept
1. De leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 krijgen een brochure over
de KidsSlinger. Hierin staat wat De Slinger is (een merk voor
maatschappelijke betrokkenheid), wat de landelijke KidsSlinger is en
hoe je mee kunt doen.
2. De leerkrachten kunnen zich (in eerste instantie en bij voorkeur ook
in een later stadium, kosteloos) opgeven om KidsSlingerGroep of School te worden.
3. De betreffende leerkrachten krijgen één KidsSlingeractiedoos per
groep.
4. Met de inhoud van deze actiedoos kan een groep fysiek aan de slag:
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30 KidsSlinger caps
1 KidsSlinger camera
1 multomap voor de leerkracht met onder andere een leidraad
om met kinderen te praten over betrokkenheid in de buurt,
sprekende voorbeelden van projecten, een voorbeeldverslag,
belangrijke telefoonnummers en veelgestelde vragen en
antwoorden.
Elke groep onderneemt minimaal twee keer per jaar (meer mag
ook!) een actie in de buurt. Deze actie kan zelf verzonnen worden of
aansluiten bij iets wat al in de buurt gebeurt. In de multomap staan
enkele tips om leuke acties te verzinnen.
In de aanloop naar, tijdens en na elke actie maakt de groep een
verslagje met foto’s met de eigen camera. Dit wordt ingestuurd naar
de KidsSlinger en zal het volgende jaar een voorbeeld kunnen zijn
voor andere KidsSlingerScholen. Tevens worden deze verslagen
gebruikt om meer KidsSlingerGroepen en –Scholen te werven.
Immers; een goed voorbeeld dat leuk is doet volgen! Ook maakt de
groep kans om met zijn verslag in de Nationale KidsKrant te komen.
Misschien zelfs wel op Nationale KidsRadio of in het programma
Nationale KidsTV.
Na een jaar ontvangt de KidsSlingerSchool het zogenaamde
KidsSlingerCertificaat (een plexiglas bord dat op de deur of de gevel
bevestigd kan worden). Daarmee laat de school zien midden in de
buurt te leven (en er werk van te maken deze buurt zo gezellig en
leefbaar mogelijk te houden).
Als de KidsSlinger langer wordt (met andere woorden; als er meer
scholen deelnemen aan de KidsSlinger) kan de school mee gaan
doen aan de KidsSlinger – Award en ontstaat er een heuse
competitie.

