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 Projectbeschrijving voor de leerkracht 

PROJECT IK MAAK 

Leerlijn Theater | Thema Identiteit | Groep 7 en 8 | December 2018 

 

Klaar voor de start? 

✓ Gebruik de digitale versie van dit project.  

✓ Download dit document op je computer voor het beste gebruik. 

✓ We gaan ervan uit dat je kennis hebt van de opzet van COH. 

✓ Vraag bij de voorbereiding zo nodig hulp aan je interne cultuurcoördinator of je cultuurcoach (laat 

je informeren over de scholingsmogelijkheden).  

✓ Bereid het project bij voorkeur samen met je collega’s voor (vergeet de vakleerkrachten niet). 

✓ Een bezoek aan een voorstelling, tentoonstelling of vaste collectie in een Haagse culturele 

instelling is van grote meerwaarde. Zie CultuurSchakel voor het actuele aanbod.  

✓ Nodig als dat lukt een kunstenaar uit die betrokken wordt bij de uitvoering van het project.  

Zie CultuurSchakel.  

✓ Bedenk van tevoren bij welke onderdelen je ouders kunt inschakelen. 

✓ Je mag het project ‘op maat maken’, mits je de fasen van het creatieve proces blijft doorlopen. 

✓ Trek voor het hele project zes tot acht lesmomenten van 45 minuten uit. 

✓ Kijk ook even op de Facebookpagina van Cultuuronderwijs op zijn Haags voor meer informatie 

en het gebruikersplatform.  

✓ Wanneer je dit project wilt koppelen aan taalonderwijs, dan is  via deze link een begrippenlijst te 

vinden.  
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1. Informatie 

Lees ter voorbereiding van de COH-lessen onderstaande informatie over de invulling en het doel van 

het project en manieren om het project te promoten.  

https://www.cultuurschakel.nl/meer-over-coh/
https://cultuurschakel.nl/cultuuronderwijs/cultuuronderwijs-op-zijn-haags/leerlijnen
https://cultuurschakel.nl/cultuuronderwijs/cultuuronderwijs-op-zijn-haags/leerlijnen
http://www.facebook.com/cultuuronderwijsopzijnhaags
https://www.cultuurschakel.nl/media/6500/begrippenlijst-nederlandse-taal-groep-7-en-8.pdf
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Wat doen de leerlingen in dit project?  

In dit theaterproject bedenken de leerlingen wat ze graag zouden willen zien in het theater. Als start 

krijgen ze een brief van een theaterdirecteur met de vraag of ze goede ideeën hebben. Verschillende 

aspecten van theater maken komen aan bod. De leerlingen onderzoeken de theatrale middelen die 

gebruikt worden om een verhaal te vertellen, zoals lichaamstaal, houding, kostuum en 

theatertechniek. Ze werken toe naar het maken van een promotiefilmpje voor een fictieve voorstelling 

met een thema dat ze belangrijk vinden.  

 

Waarom dit project? 

Bij leerlingen in groep zeven en acht neemt de behoefte aan zelfstandigheid, privacy, een eigen me-

ning en verantwoordelijkheid hebben sterk toe. De leerlingen zijn zich steeds meer van bewust van 

zichzelf en van maatschappelijke thema’s die spelen. De thema’s in dit project sluiten aan bij die ge-

dachtewereld en worden gebruikt in speloefeningen en bij het bedenken van een concept. Daarbij 

worden zoveel mogelijk aspecten van het theater maken onderzocht en verwerkt.  

 

Houdingsdoelen 

In dit project worden bij de introductie, oriëntatie en opdrachten kennis- en vaardigheidsdoelen be-

noemd. De volgende houdingsdoelen gelden voor het project in het algemeen.  

De leerling: 

• toont zich nieuwsgierig en proactief; 

• kan positief-kritisch reflecteren op eigen werk en op dat van anderen.  

 

Promotie 

Het project gaat meer leven als er ook buiten de klas aandacht voor is. Denk na over manieren om het 

project te promoten. 
 

• Stel ouders op de hoogte van een bezoek aan een voorstelling of de komst van een  

kunstenaar in de klas. 

• Maak foto’s of filmpjes van de diverse presentatiemomenten en deel deze via de 

schoolwebsite, klassenapp of andere kanalen. 

 

Benodigdheden 

Bij elke opdracht staat een opsomming van benodigdheden weergegeven.  

 

Reflectievragen 

De reflectievragen bij de verschillende fases van het creatief proces kunnen tijdens en na iedere fase  

met de individuele leerling of de hele groep besproken worden. 

2. Introductie 

Kennisdoelen  De leerling kent enkele Haagse theaters. 

Vaardigheidsdoelen  De leerling kan een thema bedenken en zijn mening verwoorden.  

 

Benodigdheden 

• brief van de theaterdirecteur,  zie bijlage 1 

Aan de slag in de klas 

Voer onderstaande opdrachten uit. 

 

 

https://www.cultuurschakel.nl/meer-over-coh/culturele-activiteiten/kunstenaar-in-de-klas/
https://www.cultuurschakel.nl/media/6501/bijlage-1-voorbeeldbrief-van-de-theaterdirecteur.pdf


Projectbeschrijving | Leerlijn Theater | Thema Identiteit | Groep 7 en 8 | December 2018  
 

3 

Verzoek 

De klas ontvangt een brief (bijlage1) waarin de theaterdirecteur van een nieuw theater in Den Haag de 

leerlingen een dilemma voorlegt. Hij wordt de artistiek directeur van een heel groot theatergezelschap 

voor alle kinderen in Den Haag. Hij kan daar hele mooie voorstellingen neerzetten, maar hij is inmid-

dels al wat ouder en is erg benieuwd wat basisschoolleerlingen zouden willen zien in het theater. Hij 

vraagt de klas om ideeën van verhalen waarmee een voorstelling kan worden gemaakt.  

 

Thema 

Houd een brainstorm naar aanleiding van de brief. Wat zijn de eerste ideeën van de leerlingen? Welke 

thema’s vinden ze interessant? Laat de leerlingen hun idee of ideeën op een geeltje schrijven en op 

de wand plakken. Bekijk gezamenlijk het eindresultaat en kijk welke ideeën bij elkaar passen of over-

eenkomen. Bespreek het op deze manier na. Zijn er veel overeenkomsten of juist weinig? Welke the-

ma’s springen eruit? Bewaar de resultaten door bijvoorbeeld een foto te maken van de geeltjes.  

 

Haagse theaters 

Geef de leerlingen de opdracht om in groepjes te onderzoeken welke theaters er zijn in Den Haag en 

omstreken. Ze beginnen met het opschrijven van theaters die ze al kennen en zoeken daarna op in-

ternet welke theaters er nog meer zijn en wat hun hoofdfunctie is. Laat hen ook afbeeldingen zoeken. 

Bespreek het gezamenlijk na: wat valt je op als je de verschillende theaters met elkaar vergelijkt? Bij-

voorbeeld vlakke vloertheaters en theaters met een lijsttoneel, aantal zitplaatsen, grootte, programme-

ring, de buiten- en binnenkant van de gebouwen.  

 

Theaterverhalen (optioneel) 

Lees en bespreek de theaterverhalen van de Goudse Schouwburg.   

3. Oriëntatie 

Kennisdoelen  De leerling: 

• weet wat de functie van reclame is; 

• kent belangrijke elementen die gebruikt worden bij promoties, 

zoals beeld, geluid, sfeer, tekst en humor. 

Vaardigheidsdoelen  De leerling: 

• kan reclame-uitingen analyseren op basis van belangrijke 

elementen; 

• kan op basis van de vijf w’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom) 

een korte scène opbouwen. 

 

Benodigdheden 

• reclamefilmpjes (zie de linkjes in de opdracht) 

•  bijlage met jeugdtheateraffiches  

Aan de slag in de klas 

Het filosofisch gesprek 
 

Voer naar aanleiding van de introductie een filosofisch gesprek. Stel hierbij (een aantal van) 

onderstaande vragen. 

 

• Heb je een thema of mening nodig om een verhaal te kunnen vertellen? 

http://www.cohlinks.nl/ikmaakp1
https://www.cultuurschakel.nl/media/6502/bijlage-2-theater-affiches.pdf
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• Hoe kom je aan je eigen mening over een onderwerp?  

• Waarom is jouw mening belangrijk? 

• Vertelt theater altijd een verhaal? Vertellen theatermakers altijd een verhaal? 

Oriëntatieopdracht  

 
Voer onderstaande opdrachten uit of maak een keuze. 

 

Promotie  

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. Voer een klassengesprek over de manieren waarop marketingmedewerkers producten onder 

de aandacht brengen. Welke vormen van promotie en reclame kunnen de leerlingen benoe-

men?  

 

2. Leg uit dat jullie een aantal vormen van promotie gaan onderzoeken, te beginnen met de 

meest bekende vorm: de reclame. Laat drie of vier reclames zien. Bijvoorbeeld: 

o Rolo 

o Calvé 

o De Bijenkorf 

o Actuele reclames via Ster Gouden Loeki    

Besteed aandacht aan hoe de boodschap van de verschillende reclames wordt uitgedragen. 

Welke middelen worden ingezet om de boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen? 

Denk aan de verhaallijn, de acteurs, de decors, muziek en beeld. Heeft reclame zin? Willen 

de leerlingen het product hebben als ze de reclame zien? Werkt het product in het echt het-

zelfde als in de reclame, of is het (soms) anders? 

 

3. Een theatervoorstelling is ook een product en de makers willen graag dat er veel publiek komt 

kijken. Welke promotiemiddelen gebruiken de theaters en de gezelschappen? Bekijk met el-

kaar: 

o de jeugdtheateraffiches in de bijlage (zie benodigdheden); 

o het aanbod van actuele voorstellingen op de COH-site van dit project.  

Bespreek welke voorstellingen de leerlingen zouden kiezen en waarom. Wat zeggen de af-

beelding en de teksten over de voorstelling? Wat is het doel van het affiche? Hoe wordt het 

potentiele publiek nieuwsgierig gemaakt en verleid? Hoe wordt hun fantasie geprikkeld? Wat 

vinden de leerlingen van de affiches? Is het gelukt? Zijn ze nieuwsgierig geworden? Waarom 

wel of niet?  

 

De reclame (spelopdracht) 

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. Bespreek met de leerlingen dat een reclame maar dertig tot veertig seconden duurt. Toch zijn 

reclamemakers in staat een verhaal te vertellen en hun boodschap over te brengen. Daarvoor 

gebruiken ze ook vaak humor. Ze proberen je te prikkelen en te verleiden.  

 

2. Vorm groepjes van drie of vier leerlingen en laat hen met elkaar een eigen product bedenken, 

het liefst iets dat nog niet bestaat. De leerlingen verzinnen een korte reclamescène waarin ze 

hun product promoten. Denk aan: wie speelt wat, wat gebeurt er, hoe maak je duidelijk dat dit 

product bijzonder is? 

 

Het affiche (spelopdracht) 

Drie of vier leerlingen verzinnen een korte scène met een affiche als uitgangspunt. Laat hen zelf een 

affiche kiezen of gebruik de bijlage (zie benodigdheden). De groepjes gebruiken de titel en laten zich 

http://www.cohlinks.nl/ikmaakp2
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp3
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp4
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp5
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp6
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inspireren door wat er op het affiche te zien is. Geef voldoende tijd om te overleggen en laat de groep-

jes gebruikmaken van de vijf w’s: wie, wat, waar, waarom en wanneer. 

 

Reflectievragen die je kunt stellen tijdens het werken aan de opdracht en/of erna  

• Welke invloed heeft reclame op jou? 

• Wat is het effect als er geen muziek of geluid in een reclamefilmpje zou zitten?  

• Heb je anderen nieuwsgierig gemaakt met je reclameboodschap? Waar merk je dat 

aan? 
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4. Opdracht: Dit vind ik 

In de eerste opdracht gaan de leerlingen op zoek naar een thema dat zij belangrijk vinden. Wat willen 

ze graag onder de aandacht brengen? De verzamelde thema’s worden opgesplitst in schoolthema’s, 

maatschappelijke thema’s en leeftijdgebonden thema’s uit de leefwereld van de leerlingen. Op basis 

van de gekozen thema’s wordt er aandacht besteed aan diverse spelvormen, zoals improvisatie vanuit 

beginzinnen, stellingen en passende personages.  

Kennisdoelen  De leerling: 

• weet wat de begrippen ‘personage’ en ‘improviseren’ inhouden; 

• weet wat een debat is; 

• kent de vijf w’s. 

Vaardigheidsdoelen  De leerling: 

• kan zijn eigen mening verwoorden en toepassen in spel; 

• kan feedback van anderen toepassen in zijn spel; 

• kan zich verplaatsen in de standpunten of meningen van 

anderen; 

• kan op basis van de vijf w’s een verhaallijn verzinnen. 

Aan de slag in de klas 

Doorloop de vaste onderdelen binnen elke projectopdracht: onderzoek, uitvoeren en presenteren.  

Onderzoek: Dit vind ik 
 

Voer onderstaande opdrachten uit. 

 

Op zoek naar een onderwerp 

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. Bespreek met de leerlingen dat jullie gaan onderzoeken welke thema’s en verhalen jullie be-

langrijk vinden. Waar zou je een voorstelling over willen maken als je theatermaker was?  

 

2. Haal de brainstorm uit de introductie terug. Verzamel en noteer meer mogelijke thema’s voor 

voorstellingen aan de hand van de volgende vragen: 

o Welke thema’s spelen er in de klas? Denk aan relaties, vriendschap, ruzie, pesten, 

onzekerheid, uiterlijk, verliefdheid, LHBT (lesbisch, homo, bi, transgender).  

o Welke thema’s spelen er in de wereld? Denk aan klimaatverandering, vluchtelingen, 

oorlog. 

o Welke thema is op dit moment actueel? Kijk bijvoorbeeld naar het jeugdjournaal. Be-

noem met elkaar welke thema’s er aan bod zijn gekomen.  

o Welke verhalen vinden de leerlingen interessant? Denk aan geschiedenis, persoonlij-

ke verhalen, sprookjes, boeken. 

 

3. Laat elke leerling een thema kiezen dat hij belangrijk vindt. Vorm vervolgens tweetallen en 

laat de leerlingen elkaar vertellen over het thema en hun mening daarover. Nodig een aantal 

tweetallen uit om te vertellen over hun uitwisseling. Waarom vindt niet iedereen hetzelfde be-

langrijk? Waarom heeft niet iedereen dezelfde mening over iets? 
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Foto voor in de krant 

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. De leerlingen kiezen in drie- of viertallen een actueel thema waarover ze een tableau maken. 

Leg uit dat een tableau een stilstaand beeld (zoals een foto) is. Hoe maak je iets duidelijk 

zonder woorden? De groepjes bedenken hoe ze kunnen tonen wat er aan de hand is en hoe 

ze zich voelen. Ze onderzoeken wat ze kunnen vertellen met hun lijf en het positioneren van 

de medespelers. Bekijk als voorbeeld het toolbox-filmpje over tableaus.  

 

2. Laat de tableaus aan elkaar zien en bespreek ze na. Was het duidelijk wat er werd uitge-

beeld? Hoe kan het beeld versterkt worden? Verbeter eventueel de tableaus, maak er foto’s 

van en plak deze bij de verzamelde thema’s. 

 

Reflectievragen die je kunt stellen tijdens het werken aan de opdracht en/of erna  

• Welke thema’s spreken jou het meeste aan? Waarom? 

• Hoe kun je zonder woorden een verhaal vertellen? 

• Welk tableau heeft je het meeste verrast? 

Uitvoeren: Dit vind ik 

 
Tip: In de volgende opdrachten doen de leerlingen verschillende improvisatieoefeningen rondom  

gekozen thema’s. Bekijk eventueel zelf van tevoren dit filmpje met tips voor het improviseren.  

 

Voer onderstaande opdrachten uit of maak een keuze. 

 
Beginzin 

Laat de leerlingen, als warming-up, vanuit onderstaande beginzinnen korte improvisaties spelen. Met 

behulp van de beginzin worden ter plekke personages en locaties bedacht.  

• Doet u uw mond maar open.  

• Mag ik een onsje ham? 

• Er zit een haar mijn soep! 

• Je krijgt een bekeuring voor rijden zonder licht. 

• Jij bent echt mij type. 

• Ben je gek geworden, wat doe jij daar?  

• Wil je het hier opeten of mee naar huis nemen? 

• Sorry, ik ben vergeten in te checken. 

• Nee, ik wil mijn haar dit keer heel kort geknipt! 

 

Start de improvisaties met twee personen. Breid de oefening eventueel uit door steeds een nieuwe 

leerling in te laten springen die een nieuwe wending aan de improvisatie wil geven. Laat maximaal vier 

tot vijf leerlingen inspringen. 

 

De vijf w’s: warming-up in de kring 

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. Bespreek met de leerlingen de vijf w-vragen die de basiselementen vormen van een verhaal: 

wie, wat, waar, waarom en wanneer. 

 

2. Laat de leerlingen om de beurt een van de vijf w’s benoemen. Je vraagt “Wie?” en de leerling 

naast je noemt een personage. Dan vraag je “Wat?” en geeft de volgende leerling een situatie 

https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/meer-over-coh/toolbox/toolbox-theater/
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp7
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of handeling. En zo ga je de leerlingen langs. Als alle w’s aan bod zijn gekomen, vat je het 

samen. Bijvoorbeeld: de heks plukt kruiden in het bos om middernacht om een toverdrank te 

maken.  

 

3. Herhaal dit enkele malen. Onderzoek of er steeds fantasierijkere antwoorden bedacht kunnen 

worden. Denk aan: de robot, op de maan, valt van zijn driewieler bij het vallen van de nacht.  

 

De vijf w’s: improviseren vanuit personages 

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. Laat de leerlingen in tweetallen een eigen thema kiezen. Ze bepalen vervolgens welke perso-

nages binnen het gekozen thema passen. Ze kiezen personages die zich tot elkaar verhou-

den. Bijvoorbeeld:  

o vluchteling en hulpverlener; 

o clubbestuurder en hooligan; 

o schooldirecteur en ouder; 

o twee geliefden; 

o politicus en kiezer; 

o een inwoner en wethouder; 

o ouder en kind. 

 

2. De duo’s kiezen een plek op de speelvloer en beginnen meteen met improviseren. Ze beden-

ken ter plekke wat ze doen en waarom, waar ze zijn en wanneer ze daar zijn. Stop het spel 

als de spelers geen ideeën meer hebben. 

 

3. Bespreek de improvisaties na. Werd voldoende duidelijk om welke personages het ging? En 

de andere vijf w’s? Kwam het thema goed uit de verf? 

 
Interview 

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. Maak tweetallen. De duo’s bedenken een thema waarover ze elkaar gaan interviewen en be-

palen de rolverdeling: de één is de journalist, de ander de ondervraagde. Denk bij personages 

aan een expert op het gebied van het thema, een politicus, een ervaringsdeskundige, een 

professor of wetenschapper, een toeschouwer. 

 

2. De twee leerlingen gaan tegenover elkaar staan. Samen improviseren ze het interview op ba-

sis van het gekozen thema. 

Het debat  

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. Bespreek met de leerlingen het begrip ‘debat’. Denk bijvoorbeeld aan het Lagerhuis of de 

debatten in de Tweede Kamer. Formuleer een aantal stellingen die binnen een gezamenlijk 

gekozen thema passen. Bijvoorbeeld: gepest worden heeft invloed op je hele leven. Je moet 

gewoon tegen pesten kunnen en je niet aanstellen.  

 

2. Oefen als warming-up met het praten, staan en bewegen vanuit een hoge status. De leer-

lingen spelen dat ze zeer zelfverzekerd zijn. Ze staan ontspannen rechtop en spreken luid en 

duidelijk. 

 
3. Verdeel de leerlingen in twee groepen: eens en oneens. De groepen gaan in debat onder lei-

ding van de voorzitter. Speel de eerste keer zelf de voorzitter. De regel is dat de leerlingen via 

de voorzitter spreken met de tekst: “Mevrouw/meneer de voorzitter, …”. Geef beide groepen 

http://www.cohlinks.nl/ikmaakp8
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eventueel voorbereidingstijd voor overleg over het thema en het formuleren van goede argu-

menten.  

 

4. Bespreek het debat na. Wat ging er goed? Waar kan een volgende keer op gelet worden? 

 

Reflectievragen die je kunt stellen tijdens het werken aan de opdracht en/of erna  

• Hielp de beginzin je om een personage te bedenken? Hoe? 

• Wat maakte jullie improvisaties tot een succes? 

• Heb je door het debat en de mening van anderen nieuwe ideeën gekregen? Welke? 

Presenteren: Dit vind ik 

 

Maak met de leerlingen een keuze uit onderstaande presentatiemogelijkheden. 

• Laat de leerlingen het interview uitwerken, hier een scène van maken en deze scène opne-

men op film alsof het een echte reportage is. Gebruik eventueel kostuums en rekwisieten en 

denk na over een locatie. 

• Kies een belangrijk thema en oefen het debatteren hierover een aantal keren. Nodig een an-

dere klas of de ouders uit als toeschouwers van het debat. Bespreek het na met het publiek. 

Welke argumenten waren erg overtuigend? Maak eventueel een opname van het debat, om 

gezamenlijk terug te kijken en te bespreken.  

Reflectievragen die je kunt stellen tijdens het werken aan de opdracht en/of erna  

• Hoe is het om jezelf terug te zien in een rol? 

• Wanneer is een scène interessant om naar te kijken? 

• Welke van de spelopdrachten zou je nog eens willen doen? Waarom? 
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5. Opdracht: Mijn theatrale idee 

De leerlingen ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het maken van een voorstelling. Ze spelen 

bestaande scènes, schrijven eigen teksten en spelen die uit.  

 

Kennisdoelen  De leerling: 

• weet hoe thema, verhaal en vormgeving (muziek, kostuums, 

decor, theaterbeeld) de basis vormen van een voorstelling; 

• weet hoe je een scène met dialogen schrijft. 

Vaardigheidsdoelen  De leerling: 

• kijkt met aandacht naar een presentatie van groepsgenoten en 

geeft objectieve feedback; 

• ontvangt feedback van andere leerlingen uit zijn groepje en past 

deze toe in zijn spel. 

 

Benodigdheden 

• trailers van actuele voorstellingen  

• muziekfragmenten, bijvoorbeeld filmmuziek 

• stoelen 

• schrijfgerei 

Aan de slag in de klas  

Doorloop de vaste onderdelen binnen elke projectopdracht: onderzoek, uitvoeren en presenteren.  

Onderzoek: Mijn theatrale idee 
 

Doorloop in deze opdracht de volgende stappen: 

 

1. Vertel dat jullie gaan uitzoeken wat er allemaal nodig is voor het maken van een voorstelling. 

Start met een kringgesprek vanuit de eigen ervaring van de leerlingen. Welke voorstelling 

hebben ze onlangs gezien? Wat is er allemaal nodig voor het maken van een voorstelling? 

Noteer de bevindingen. Denk aan: 

o een stuk, verhaal of thema; 

o de beroepen: acteur en regisseur, maar ook decor- en kostuumontwerper, technicus 

en andere beroepen achter de schermen; 

o decor, kostuums en rekwisieten; 

o muziek- en lichtontwerp. 

 

2. Bekijk samen met de leerlingen een trailer van een actuele voorstelling, bijvoorbeeld de trailer 

van de familievoorstelling De Vrekkin op de site van Het Nationale Toneel. Wat is er alle-

maal te zien en te horen in de trailer? Waarover gaat de voorstelling? 

 

3. Kies een aantal elementen van een voorstelling om verder uit te diepen. Denk aan onder-

staande voorbeelden. 

 

Decor 

Wat is een decor? Hoe bedenk en ontwerp je een decor? Bekijk met de leerlingen  
dit Schooltv-filmpje over het bouwen van een decor.  

http://www.cohlinks.nl/ikmaakp10
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp9
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp11
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Techniek: licht en geluid 

Bekijk en bespreek met de leerlingen onderstaande filmpjes. Wat valt hen op, wat is het be-

lang van een theatertechnieker? 

o Het Klokhuis over decor en theatertechniek 

o Een filmpje van Pleitsman Licht en Geluid BV  

 

Kostuums 

Bekijk en bespreek met de leerlingen deze aflevering van Het Klokhuis over theaterkos-

tuums. Hoe belangrijk is een kostuum, wat kan een kostuum zeggen over een personage? 

 

Muziek en sfeer 

Beluister en bespreek verschillende muziekfragmenten. Welk gevoel roept de muziek op? 

Hoe versterkt muziek een scène of voorstelling? Wordt er soms speciaal muziek gemaakt die 

past bij de voorstelling, zoals bij een film? Twee voorbeelden: 

o Theatermuziek 

o Bekende muziek uit tv-shows en reclames 

 

Uitvoeren: Mijn theatrale idee  
 

Voer onderstaande opdrachten uit. 

 

Decor met simpele middelen 

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. Plaats drie stoelen in de ruimte. Dit is de start van de scène. De leerlingen bepalen waar deze 

stoelen staan en verzinnen en oefenen een scène in groepjes. 

 

2. Leg de stoelen door elkaar en ondersteboven. Dit is de start van een improvisatie. Vorm 

groepjes van drie tot vier leerlingen. Ze mogen kort overleggen wat en waar dit zou kunnen 

zijn. Om de beurt mogen de groepjes een improvisatie spelen in het ‘decor’.  

 
3. Bespreek na wat de invloed van het decor is op de inhoud van de scène.  

 
4. Verdieping: vorm groepjes van drie tot vijf leerlingen. Laat hen zelf een decor maken en geef 

ieder groepje ook een aantal voorwerpen, waarna een scène wordt geïmproviseerd. Maak 

duidelijk dat de voorwerpen de inspiratiebronnen van de scène zijn en niet alleen als aankle-

ding worden gebruikt.  

 

Oefenen met bestaande teksten 

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. Bekijk en bespreek het YouTube-filmpje SpangaS acteertip #3 over tekst leren. 

 

2. Download op de website Leesletters de twee theaterteksten Stil! en De erfenis.  

 
3. Vorm groepjes en laat de leerlingen de teksten oefenen. Laat hen ook nadenken over hoe ze 

het gaan spelen: de emoties, het decor, de handelingen. Ze lezen de tekst eerst op een neu-

trale manier samen door. Bij een tweede keer lezen voegen ze emoties toe: boos, blij, verdrie-

tig, bang. Of doe het eens fluisterend of juist schreeuwend. Welke emotie past heel goed bij 

de tekst en welke juist helemaal niet? Waarom niet? Oefen de scène op verschillende manie-

ren.  

 

http://www.cohlinks.nl/ikmaakp12
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp13
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp14
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp15
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp16
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp17
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp18
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp19
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4. Laat de geoefende scènes aan elkaar zien en bespreek deze na. Was alles goed te verstaan? 

Waren de spelers goed ingeleefd?  

 

Zelf teksten schrijven 

Vorm tweetallen of kleine groepjes. Laat de leerlingen een keuze maken uit de verzamelde onderwer-

pen of thema’s. Hierover schrijven ze een scène met dialogen en een verwerking van de vijf w’s. Wat 

willen ze dat er gebeurt in de scène? Welke personages zijn er nodig? Waar speelt het zich af? Waar-

om gebeurt er wat er gebeurt? Zorg ook voor een duidelijk begin, hoogtepunt en einde.  

 

Zelfgeschreven scènes spelen 

Laat de leerlingen hun zelfgemaakte teksten oefenen en uitspelen. Kijk in hoeverre de scènes verbe-

terd kunnen worden met gebruik van bijvoorbeeld: 

• muziek en sfeerelementen, zoals locatie en licht; 

• decor, kostuums en rekwisieten. 

 

Reflectievragen die je kunt stellen tijdens het werken aan de opdracht en/of erna  

• Wat is het verschil tussen het spelen van een scène met bestaande tekst en een 

zelfgeschreven scène? 

• Kwam het gekozen thema goed aan bod in jullie scène? Hoe? 

• Waarover ben je het meest tevreden? 

Presenteren: Mijn theatrale idee 

 
Presenteer de tussenstand van de zelfgeschreven scènes aan elkaar. De leerlingen geven elkaar tops 

en tips.  

 

Reflectievragen die je kunt stellen tijdens het werken aan de opdracht en/of erna  

• Wat zou je een volgende keer anders willen doen of verbeteren? 

• Hoe zou jullie scène eruit kunnen zien op film? 

• Zou je een volgende keer weer voor hetzelfde thema kiezen? Waarom wel of niet? 
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6. Opdracht: Zelf gemaakt 

Tot slot maken de leerlingen een trailer van hun eigen theatrale idee voor de theaterdirecteur. Ze pas-

sen hun bevindingen toe in de opdrachten en leren hoe ze hier gebruik van kunnen maken bij het fil-

men.  

 

Kennisdoelen  De leerling weet wat diverse beroepen binnen het theater (regisseur, 

dramaturg, decorontwerper, technicus, kostuumontwerper) inhouden. 

Vaardigheidsdoelen  De leerling: 

• maakt een theatraal product met gebruik van theatrale middelen 

zoals spel, vormgeving, structuur en muzikaliteit; 

• bedenkt met zijn klasgenoten een trailer bij het ontwikkelde 

concept, waarbij wordt nagedacht over decor, muziek, presentatie 

en titel. 

 

Benodigdheden 

• geschikte plekken die kunnen dienen als decor van de filmpjes 

• divers materiaal om een decor van te maken: doeken, beschilderde stukken karton, meubilair, 

gebruiksvoorwerpen 

• muziek en muziekinstallatie 

Aan de slag in de klas 

Doorloop de vaste onderdelen binnen elke projectopdracht: onderzoek, uitvoeren en presenteren. Aan 

het eind van deze opdracht staan evaluatievragen die betrekking hebben op het hele project. 

Onderzoek: Zelf gemaakt 
 

Voer onderstaande opdrachten uit. 

 

Beste directeur  

Haal de brief van de theaterdirecteur uit de introductie terug. Bespreek met de leerlingen hoe jullie je 

ideeën aan de directeur zullen overhandigen. In de vorm van een brief terug? Of op een eigentijdse 

manier, bijvoorbeeld met vlogs of trailers? Of met een combinatie van verschillende uitingen? 

 

Filmen 

Doorloop de volgende stappen: 

1. Bespreek met de leerlingen wat volgens hen nodig is om een filmpje te maken. 

2. Bekijk en bespreek de volgende instructies voor het maken van een video: 

o Schooltv: Het Gouden Oog. 

o Schooltv: Een filmpje maken: hoe gaat dat? 

o Lees de teksten op de website Achter de schermen van het programma Het  

Klokhuis en alle onderdelen die horen bij het maken van een aflevering. Van idee 

naar scenario tot montage.  

o Website Simyo: een video bewerken op je smartphone. 

 
Het concept 

Doorloop de volgende stappen: 

 

http://www.cohlinks.nl/ikmaakp20
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp21
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp22
http://www.cohlinks.nl/ikmaakp23
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1. Vorm groepjes. Bespreek het begrip ‘trailer’ nog een keer. In deze opdracht wordt het volgen-

de bedoeld met trailer: een promotiefilmpje voor een mogelijke voorstelling over een zelfgeko-

zen thema. Leg uit dat, voorafgaand aan het filmen van de trailer, de leerlingen een concept 

gaan maken. Een concept is een idee en een plan van aanpak: je omschrijft wat je wilt vertel-

len en maken en hoe je dit gaat doen. De groepjes gebruiken hierbij de ervaringen uit de vori-

ge opdrachten. 

 

2. Laat de groepjes onderstaande vragen en opdrachten als leidraad gebruiken. 

o Waar gaat de zogenaamde voorstelling over? Gebruik de thema’s die al aan bod zijn 

gekomen of kies een nieuw thema. Wat wil je vertellen over het gekozen thema? Is er 

een belangrijke boodschap die je mee wilt geven? Zijn er meerdere invalshoeken om 

het thema te bekijken? 

o Schrijf je ideeën op, bijvoorbeeld in een korte verhaallijn die een duidelijk begin, mid-

den of hoogtepunt en einde bevat.  

o Bedenk hoe je het verhaal wilt overbrengen. Denk aan: serieus, met humor, span-

nend, enzovoorts. 

o Welke personages zijn er nodig om het verhaal te vertellen? Maak een rolverdeling. 

o Maak eerst een aantal tableaus van de hoogtepunten uit jullie verhaallijn. Is het beeld 

duidelijk? 

o Werk vanuit de tableaus een paar teksten uit, zoals dialogen en eventuele voice-

overteksten. 

o Welke sfeer wil je de trailer geven? Denk aan: decor, attributen, kostuum, licht en ge-

luid. Tip: zoek ter inspiratie passende muziek, liedjes, plaatjes, foto’s en filmpjes.  

o Ga je een script maken (dat wil zeggen: alle teksten en dialogen uitschrijven) of gaan 

jullie het eerst improviseren en daarna steeds oefenen totdat het helemaal is zoals je 

wilt? 

o Maak een taakverdeling. Wie doet wat? Is er een regisseur? Wie maakt de opnames? 

Wie zorgt voor de muziek? Wie gaat monteren? Enzovoorts.  

o Hoeveel tijd hebben jullie denk je nodig om alles te doen, ook het oefenen?  

o Hoelang duurt de trailer? Spreek van tevoren af hoelang de scènes mogen duren. 

Tip: maximaal drie tot vijf minuten, dus kort maar krachtig (denk aan de reclamefilm-

pjes). 

o Is er een titel en een aftiteling?  

o Maken jullie gebruik van een voice-over? 

 

3. Bespreek de concepten met elkaar. Is alles duidelijk? Zijn de ideeën haalbaar en uitvoerbaar? 

Uitvoeren: Zelf gemaakt 
 

Doorloop de volgende stappen: 

 

1. De leerlingen gaan aan de slag met hun concept en plan van aanpak. Geef ruim de tijd om de 

trailers te maken.  

2. Bekijk en bespreek de eindresultaten met elkaar. 

3. Bedenk hoe jullie de trailers gaan presenteren. Denk aan onderstaande mogelijkheden. 

o Het plaatsen van de trailers op de schoolsite. 

o Het houden van een filmpresentatie voor publiek. 

Reflectievragen die je kunt stellen tijdens het werken aan de opdracht en/of erna  

• Wat waren de discussiepunten en hoe zijn jullie tot een definitieve keuze gekomen? 

• Welke bijdrage heb je geleverd aan de definitieve vorm?  

• Waarom is samenwerken in het onderzoek belangrijk?  
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o Het overhandigen van de filmpjes aan de zogenaamde theaterdirecteur, in de vorm 

van een fictieve brief met linkjes naar de trailers.  

o Het opsturen naar een echte theaterdirecteur van een Haags theater naar keuze, met 

uitleg over het project. 

o Nodig een theatermaker uit die de rol van theaterdirecteur op zich neemt. Neem 

hierover eventueel contact op met de cultuurcoach. 

 

Reflectievragen die je kunt stellen tijdens het werken aan de opdracht en/of erna  

• Hoe is het om van jullie eigen concept een echt promotiefilmpje te maken? 

• Welke rol had jij bij het maken? Ben je tevreden over die rol? 

• Is het werken in een team gelukt? Wat zijn de voor- en/of nadelen? 

Presenteren: Zelf gemaakt 
 

De trailers worden gepresenteerd op de wijze die in de uitvoerende fase is bedacht. 

 

Reflectievragen die je kunt stellen tijdens het werken aan de opdracht en/of erna  

• Hoe verliep de presentatie? Wat ging er goed en wat kon beter? 

• Als je het nog een keer mag presenteren, voor wie zou je dat dan doen? 

• Denk je dat er een trailer bij zit die de directeur zeker gaat gebruiken? Waarom denk je 

dat? 

Evalueren 
 

Bespreek met de leerlingen het doorlopen proces aan de hand van onderstaande vragen. 

 

• Hoe ging het samen bedenken van een thema voor jullie trailer? Wat was lastig en wat ging 

goed? 

• Welke dingen die je in dit project hebt geleerd kon je gebruiken en verwerken in het concept?  

• In hoeverre heeft het schrijven van een concept jullie trailer beter gemaakt? 

• Wat van de eerste ideeën hebben jullie nog gebruikt in jullie filmpje en wat heb je weggela-

ten? 

• Zijn er dingen waar jullie tegenaan zijn gelopen bij het maken? Hoe hebben jullie het opge-

lost? 


