speelse manieren…

om Babbelonië te evalueren
Vuile was/propere was
Voorbereiding

−−Knip voor elke deelnemer een ‘propere’ trui en een ‘vuile’ trui uit. Sjablonen zijn te vinden op internet.
−−Hang een wasdraad op in het lokaal.
Methode

−−Vraag de deelnemers plaats te nemen in een kring, en geef hen elk een
propere en een vuile trui.
−−Vraag hen op de propere trui iets positiefs over Babbelonië neer te schrijven, en op de vuile trui iets wat ze minder goed vinden.
−−Hang de ‘was’ met een paperclip aan de wasdraad, en overloop de resultaten.
Materiaal

−−Propere en vuile truitjes.
−−Wasdraad.
−−Paperclips.
−−balpennen.
Opmerkingen

Let op: hiermee sluit je de mensen uit die niet kunnen lezen of schrijven.
Mijn slogan/motto
Methode

Laat de deelnemers in een kring gaan zitten, en vraag hen een slagzin te
bedenken die verwoordt hoe ze Babbelonië ervaren. Bijvoorbeeld: “Babbelonië voelt als thuis”, “Hier voel ik me hard op mijn gemak”, enz.
Rondschrijf-methode
Voorbereiding

Hang flip-overs op met daarop een vraag: Wat vond jij de leukste activiteit
van de voorbije Babbeloniës? Wat wil je graag in de toekomst eens doen?
enz.
Methode

Vraag de deelnemers om rondom de vraag op elke flap hun antwoord neer
te schrijven.
Materiaal

−−Flip-overs.
−−Alcoholstiften.
−−Plakband.
Opmerkingen

Vraag andere deelnemers in te springen wanneer bepaalde personen niet
(goed) kunnen schrijven.
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Evaluatiekring
Methode

−−Laat de deelnemers plaatsnemen in een kring.
−−Geef hen elk een wit blad papier en schrijfgerief.
−−Vraag hen iets positiefs over Babbelonië op te schrijven, of iets dat ze veranderd willen zien. Dat kan naar aanleiding van een vraag of opmerking,
maar ook gewoon een losse bedenking zijn.
−−Vraag de deelnemers het blad aan hun linkerbuur door te geven. Zelf
krijgen ze het blad van hun rechterbuur, en daarop kunnen ze opnieuw
iets neerschrijven, al dan een reactie of vervolg op de bedenking die hun
buur opschreef.
−−Enzovoort.
Materiaal

Papier, schrijfgerief.
Opmerkingen

Let op: hiermee sluit je de mensen uit die niet kunnen lezen of schrijven.
Post-its
Voorbereiding

Bereid stellingen voor over zaken die je wenst te evalueren.
Methode

−−Laat de deelnemers in een kring gaan zitten, en geef hen elk een post-it.
−−Lees of projecteer jouw stellingen.
−−Vraag de deelnemers hun mening kenbaar te maken door de post-it op hun
lichaam te kleven: hoe hoger, hoe beter.
Geef de deelnemers de gelegenheid hun mening toe te lichten.
Materiaal

Post-its
Handevaluatie
Methode

−−Som één voor één de thema’s van de afgelopen Babbelonië-bijeenkomsten
op.
−−De deelnemers geven bij elk thema hun waardeoordeel door een vinger
op te steken:
›› Duim: dik in orde.
›› Wijsvinger: dat is om te onthouden of nog eens te doen.
›› Middenvinger: dat is om snel te vergeten.
›› Ringvinger: dit thema had een een speciale waarde voor mij.
›› Pink: in deze bijeenkomst gebeurde iets dat zo opmerkelijk, leuk, grappig,
onverwacht, enz. was dat ik het niet rap zal vergeten.
Opmerkingen
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›› Je kan ook omgekeerd te werk gaan: de begeleider steekt een vinger
omhoog, en de deelnemers roepen een activiteit die volgens hen bij dat
waardeoordeel past.
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Cirkels maken
Voorbereiding

−−Teken met krijt drie concentrische cirkels op de grond van het lokaal.
Maak de cirkels groot genoeg: de deelnemers moeten erin kunnen plaatsnemen zonder het gevoel te krijgen dat anderen hun persoonlijke ruimte
binnentreden.
−−Bereid stellingen voor over zaken die je wenst te evalueren.
Methode

−−Lees jouw eerste stelling voor en vraag de deelnemers hun mening kenbaar
te maken door in een cirkel te gaan staan:
›› binnenste cirkel: zeer goed.
›› middelste cirkel: goed.
›› buitenste cirkel: kan beter.
−−Vraag de deelnemers hun mening toe te lichten.
Materiaal

Krijt of Tesa-tape (papieren plaklint).
Opmerkingen

Variatie: in rijen of in hoeken van het lokaal gaan staan.
Terugblik
Voorbereiding

−−Neem regelmatig foto’s tijdens de Babbelonië-bijeenkomsten.
−−Hang deze op in het lokaal.
Methode

−−Deel gekleurde plakkertjes uit aan de deelnemers.
−−Vraag hen hun plakkertje(s) te kleven naast de foto van die activiteit(en)
die zij het leukst vonden.
Materiaal

−−Foto’s.
−−Gekleurde plakkertjes.
Interview
Methode

−−Verdeel de groep in duo’s, en geef elk duo een groot blad papier.
−−Nodig de duo’s uit om elkaar te interviewen met vragen als: Wat vind je
leuk aan Babbelonië? Wat niet? Wat zou anders kunnen.
Het interview zou moeten uitmonden in drie zaken die het duo samen fijn
vindt aan Babbelonië, en drie minder fijne zaken.
−−Vraag de duo’s om die (zes) zaken op het blad papier te schrijven.
−−Hang de vellen papier op, en bespreek in groep.
Materiaal

−−Grote vellen papier, alcoholstiften, plakband.
Opmerkingen

Indien je geen grote vellen papier hebt, kunnen de duo’s ook mondeling ver
slag uitbrengen aan de grote groep.
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Postkaartjes/foto’s
Voorbereiding

Verzamel boomerangkaartjes (gratis postkaarten te vinden in café’s) of foto’s
uit tijdschriften of magazines, die volgens jou iets vertellen over:
−−De favoriete activiteit van het jaar.
−−De sfeer in de groep.
−−Een goeie of slechte ervaring.
−−De begeleider/ster van de groep.
−−Iets plezants van de groep.
−−enz.
Methode

Vraag de deelnemers een kaartje te kiezen waarover ze willen vertellen.
Materiaal

Boomerangkaartjes, foto’s.
Ballonnen
Voorbereiding

Bereid stellingen voor over zaken die je wenst te evalueren.
Methode

−−Geef elke deelnemer een ballon.
−−Lees jouw eerste stelling voor, en vraag de deelnemers hun ballon op te
blazen: hoe meer lucht in de ballon, hoe groter hij is, en hoe meer de
deelnemer akkoord is met de stelling.
Materiaal

Ballonnen.
Opmerkingen

−−Benieuwd welke deelnemer zo enthousiast is, dat hij of zij z’n ballon doet
knallen!
−−Je kan de deelnemers ook groene, oranje en rode ballon te opblazen geven
om hun mening kenbaar te maken, respectievelijk ‘akkoord’, ‘onbeslist’,
‘niet akkoord’.
Weerbericht
Voorbereiding

−−Overloop voor jezelf nog eens alle activiteiten van het voorbije seizoen.
−−Maak voor elke deelnemer een set met kaartjes waarop telkens één weerberichtsymbool staat:
›› zon: prima!
›› wolk: zus en zo.
›› regen: kan beter.
Methode

Noem een activiteit van het voorbije seizoen, en vraag de deelnemers hun
waardering aan te geven door een weerberichtsymbool omhoog te steken.
Materiaal
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Kaartjes met telkens één weerberichtsymbool.
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Stoplicht
Voorbereiding

−−Maak kaartjes van groen, oranje en rood papier.
−−Bereid stellingen voor over zaken die je wenst te evalueren.
Methode

−−Vraag de deelnemers plaats te nemen in een kring, en geef hen elk een
groen, oranje en rood kaartje.
−−Lees of projecteer jouw stellingen.
−−Vraag de deelnemers naar hun mening aan de hand van een kleurcode:
›› groen: akkoord.
›› oranje: onbeslist.
›› rood: niet akkoord.
Geef de deelnemers de gelegenheid hun mening toe te lichten.
Materiaal

−−Groene, oranje en rode kaartjes.
−−Stellingen over Babbelonië.
−−Eventueel: projector.
Opmerkingen

Je kan dit ook in kleine groepjes doen. Zorg dan voor een verslaggever per
groepje.
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