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…………………………………………………………………………………………………………………
Vandaag waren we met een kleinere groep, maar dat
maakte het niet minder leuk om samen te zijn.

Verkoop een voorwerp
Bij deze opdracht lagen er allemaal voorwerpen op tafel.
Iedereen mocht er een uitkiezen en dat voorwerp proberen
te verkopen. De voorwerpen waren een boks-kussen,
shampoo, een speeltje voor de hond, desinfectiemiddel,
een koffieschepje en een kaars. En de bedoeling was om je
gekozen voorwerp te verkopen aan de rest. Wat maakt jouw voorwerp nou zo
speciaal dat je hem moet verkopen en waarom zouden de mensen dat dan echt
moeten kopen?

Vandaag hadden we in onze proefpauze glutenvrije
koekjes. De koekjes waren speculaas en chocola. De
glutenvrije speculaas werd nummer 1.

Eigen voorwerp
Voor deze opdracht had iedereen een eigen voorwerp meegenomen van thuis.
Wat er meegenomen was waren een heftruck certificaat, een hondje, mokka de
knuffel en Pardoes en Pardijntje. De hond en Pardoes en Pardijntje waren helaas
niet live aanwezig vandaag. De bedoeling hierbij was dat ze er een korte
presentatie over moesten geven. Hierbij werd de vis weer gebruikt, het
hulpmiddel om een presentatie te geven.

Presenteren fout of goed
Een paar blogs geleden heb ik
geschreven over een foute
manier en een goede manier

van presenteren. Meneka presenteerde een weerbericht. Eerst deed ze dat fout,
daarna goed. Vandaag waren de cursisten aan de beurt om zulke presentaties te
geven. Eerst moesten ze hun presentatie fout doen en kregen ze daar feedback
op. Daarna presenteerden ze op de juiste manier en ook dan kregen ze feedback
op wat er goed ging.

Evaluatie
Het was weer een hele geslaagde dag. Vandaag was Jessica van de vrijdaggroep
er een keer bij en die vond het leuk om deze groep te zien. We hebben alweer zin
in volgende week!

