
 

 
 

  

 

 

 

 

Campus Kattenberg 
Arteveldehogeschool 

Kattenberg 9 
9000 GENT 

 
 
 
 
 
 
 

Dramatische expressie bij laagtaalvaardige 
leerlingen in het buitengewoon secundair 

onderwijs 
 

Activiteitenpakket voor leerkracht en leerling 
 

Promotor: 
 
Mevr. An Van Uytvanck 
 

Bachelorproef voorgedragen door: 
 
Chiara De Schuymer 
Febe Piron 
Céline Van Acker 
 
 

2017-2018 
JUNI 

tot het behalen van het   
diploma van: 
 
Bachelor in het onderwijs:  
secundair onderwijs 

 



 

  



 

 
WOORD VOORAF 

 

Met trots sturen wij, Céline, Febe en Chiara, deze bachelorproef de wijde wereld in. Voor ons is dit de 

laatste stap in de opleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. 

 

Bij de start van de opleiding kenden wij elkaar helemaal niet. Dat veranderde heel vlug toen we samen 

in dezelfde lessen Nederlands zaten. Al snel klikte het goed tussen ons en bovendien konden we ook 

vlot samenwerken. Toen al besloten we dat we in ons derde jaar samen een bachelorproef zouden 

schrijven voor het vak Nederlands.  

 

Door onze gezamenlijke passie voor Nederlands en meer bepaald voor mondelinge taalvaardigheid en 

expressie, was ons onderwerp snel gekozen. Onze promotor, mevrouw An Van Uytvanck, wist ons met 

haar enthousiasme te overtuigen.  

 

Vooreerst willen we dus mevrouw An Van Uytvanck bedanken om ons te selecteren voor deze 

bachelorproef. Zij vertrouwde ons voor de volle honderd procent en motiveerde ons om het beste uit 

onszelf te halen.  

 

Ons eindwerk zou natuurlijk niets zijn zonder de hulp van enkele andere personen.  

 

We willen Yvonne Peiren, dramaturge en archiefverantwoordelijke bij NTGent, bedanken om ons 

hartelijk te ontvangen. Ze reikte ons verschillende toneelstukken aan die we konden verwerken in ons 

activiteitenpakket. We willen ook Nele De Graeve uitgebreid danken. Zij is leerkracht dictie, drama en 

voordracht in het deeltijds kunstonderwijs en deelde met veel plezier haar jarenlange kennis met ons 

en zorgde voor heel wat materiaal. Ook toneelschrijver Stijn Cuypers verdient dank voor het schrijven 

van een van de toneelteksten in het activiteitenpakket.  

 

Onze promotor gaf ons de gegevens door van een studente dramatherapie in Nederland. Wij 

communiceerden via mail met Sofie Vanderbauwhede die ons meer informatie kon verschaffen over 

dramatherapie bij onze doelgroep. Ook aan haar willen wij onze dank betuigen.  

 

We zouden ook graag Katia Van Praet willen bedanken voor het nalezen van ons activiteitenpakket en 

eindverslag. Haar motiverende woorden gaven ons dat extra duwtje in de rug om er volop voor te 



 

blijven gaan. Daarnaast willen we ook Naomi Ackaert vermelden voor het nalezen van enkele stukken 

van ons eindverslag.  

 

Bovendien zouden we graag Instituut Bert Carlier, OV2, willen bedanken om ons met open armen te 

ontvangen. Zonder hen zou er gewoonweg geen bachelorproef zijn.  

 

Ten slotte is er nog één persoon die wij extra in de bloemetjes willen zetten: Rita Watté, leerkracht in 

Instituut Bert Carlier OV2. Zij was onze steun en toeverlaat. Wij willen haar uit het diepst van ons hart 

bedanken voor alle tijd en moeite die zij in ons en in ons project gestoken heeft. Zij kwam met de vraag 

om materiaal te ontwikkelen voor de leerlingen van OV2. Onze ideeën en workshops werden steeds 

enthousiast onthaald; ze was onze grootste fan en motivator. Zonder haar hulp en prijzende woorden 

zouden wij nooit staan waar we nu staan. Er bestaan geen woorden mooi en lovend genoeg om te 

beschrijven hoeveel zij voor ons betekent.  
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1 Inleiding 

 

De keuze van het onderwerp voor onze bachelorproef was snel gemaakt. Giet onze liefde voor het vak 

Nederlands bij dramatische expressie én het werken met laagtaalvaardige leerlingen en je hebt al snel 

onze aandacht. We zijn dan ook laaiend enthousiast gestart omdat we én uitgekozen waren voor deze 

bachelorproef én een heel jaar zouden mogen werken rond drama en expressie bij laagtaalvaardige 

leerlingen. 

 

In het onderzoeksvoorstel leest u hoe we onze onderzoeksvraag onder de loep genomen hebben en 

in hoeverre we die begrensd hebben tot Dramatische expressie bij laagtaalvaardige leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs (OV2).  

 

Onze bachelorproef is een ontwikkelingsbachelorproef, wat wil zeggen dat wij voornamelijk materiaal 

ontwerpen en ontwikkelen. Wij hebben ervoor gekozen om een activiteitenpakket samen te stellen 

voor de leerkracht en voor de leerlingen met daarin oefeningen rond dramatische expressie. Met die 

oefeningen werkten we aan spreekdurf en wilden we de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen 

stimuleren. Toch ging daar heel wat onderzoekswerk aan vooraf.  

 

Eerst verkenden we het buitengewoon secundair onderwijs in het algemeen; daarna bekeken we haar 

structuur en organisatie met behulp van bronnen van de Vlaamse Overheid. Vervolgens spitsten we 

ons toe op het Instituut Bert Carlier. De vraag om materiaal te ontwikkelen voor hun leerlingen kwam 

immers van hen. We werkten namelijk een heel jaar in die school en specifiek in opleidingsvorm 2. Dat 

was noodzakelijk om de doelgroep te verkennen, een veilig klimaat te creëren, vertrouwen te winnen, 

materiaal op maat te maken en om ons activiteitenpakket uit te testen.  

 

Omdat we het in onze onderzoeksvraag specifiek over laagtaalvaardige leerlingen hebben, legden we 

ook uit wat laagtaalvaardigheid juist is en aan welke kenmerken laagtaalvaardige leerlingen voldoen.  

 

De kern van onze bachelorproef situeert zich op het domein van drama en expressie. Expertise, 

inspiratie en materiaal hierover haalden we in het deeltijds kunstonderwijs en in de dramatherapie. 

We verkenden aldus de belangrijkste aspecten van drama: spreekdurf en mimiek. 
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Omdat we werkten met leerlingen uit opleidingsvorm 2, meer bepaald met leerlingen met een 

autismespectrumstoornis of een gedragsstoornis, was het therapeutische element van dramatherapie 

een waardevolle tool als uitgangspunt. We verdiepten ons verder in dramatherapie om op die manier 

een activiteitenpakket samen te stellen dat gegrond is en dat gebaseerd is op wetenschappelijke 

bevindingen van Phil Jones, Dorothy Langley en andere dramatherapeuten. 

 

Het activiteitenpakket is zo samengesteld dat er verschillende soorten oefeningen aan bod komen: 

drempeloefeningen, improvisatieoefeningen, toneelteksten en voorleesteksten, telkens op drie 

taalniveaus. Om de teksten aan te passen aan het taalniveau van de leerlingen, volgden we enkele tips 

van René Berends en de Wablieft-krant. De oefeningen in het pakket zijn ook in drie verschillende 

thema’s onderverdeeld. De thema’s zijn: ‘emoties’, ‘omgaan met verschil’ en ‘milieu, gezondheid en 

veiligheid’. We hebben deze specifiek gekozen om samen met de leerlingen aan waardeopvoeding te 

doen. Zo leerden wij hen op een gepaste manier te reageren in verschillende situaties. 

 

Na ons uitgebreid onderzoek, startten we met het ontwikkelen van het activiteitenpakket. We 

beschreven hoe we materiaal verzamelden, aanpasten en in één uniform en gebruiksvriendelijk pakket 

goten. We beschreven dit proces in hoofdstuk 4 en 5 samen met de resultaten van onze testmomenten 

in het werkveld. 

 

Ten slotte vermeldden we nog enkele hiaten in onze bachelorproef, enkele perspectieven voor de 

toekomst en nieuwe domeinen. Op die manier hopen we dat ons onderzoek verdergezet en uitgebreid 

kan worden door een volgend trio enthousiaste studenten.  
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2 Onderzoeksvoorstel 

 

We kozen deze bachelorproef omdat de combinatie van onze eigen passie voor drama en expressie 

enerzijds, als de specifieke doelgroep van leerlingen die minder taalvaardig zijn anderzijds, ons 

interessant leek. De bedoeling van deze bachelorproef is dat we dramatische expressie introduceren 

in het buitengewoon secundair onderwijs, met het oog op taalstimulering.  

Rita Watté, leerkracht in de buso-school Instituut Bert Carlier uit Gent, vroeg naar aangepast materiaal 

om met dramatische expressie aan de slag te kunnen gaan met haar leerlingen. Dat materiaal zou 

moeten aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen en hun taalniveau. Want daar ligt het probleem; 

er bestaan geen kant-en-klare pakketten waarmee leerkrachten kunnen werken. Wanneer boeken en 

verhalen wél aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen, is het niveau te moeilijk. Boeken en 

verhalen op hun (taal)niveau zijn op hun beurt dan weer te kinderachtig en sluiten niet aan bij hun 

leefwereld. Het creëren van activiteiten die zowel aansluiten bij hun leefwereld als bij hun taalniveau, 

is dus een gat in de markt.  

 

Onze eerste brainstorm in september was vruchtbaar. We wisten onmiddellijk dat we een 

activiteitenpakket wilden samenstellen waarin gewerkt wordt aan dramatische expressie en wilden dit 

pakket graderen van makkelijke naar moeilijke oefeningen. We zouden beginnen met 

drempeloefeningen om de spreekangst van de leerlingen te verminderen en hun spreekdurf te 

versterken. De bedoeling was om in onze activiteiten te differentiëren omdat het niveau tussen de 

leerlingen enorm verschilt. Op die manier zou ons pakket gebruikt kunnen worden voor zowel 

leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs als voor OKAN-leerlingen: twee doelgroepen met 

laagtaalvaardige leerlingen die enorm veel baat kunnen hebben bij die oefeningen en activiteiten.  

 

Na onze brainstorm gingen we met Rita Watté in gesprek om meer duidelijkheid te scheppen over wat 

haar exacte vraag was naar ons toe. Dat was ook de ideale gelegenheid om onze ideeën aan haar voor 

te leggen. 

 

Tijdens dit gesprek werd al snel duidelijk dat de titel 'drama en expressie' te breed was. Het probleem 

bij Rita's leerlingen ligt vooral in het begrijpen van verhalen die wel passen bij hun leefwereld, maar 

die te moeilijk zijn qua taalniveau. De vraag van Rita naar ons toe was dus om (diezelfde) verhalen aan 

te reiken, maar ze via voorlezen, uitbeelden, vertellen etc. op het niveau van de laagtaalvaardige 

leerlingen te brengen. Het voordeel van zulke activiteiten is dat ze de taalontwikkeling en het 

taalbegrip van de leerlingen stimuleren. 
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Het probleem is dat er op de huidige markt geen aanbod is aan verhalen en toneelstukken die 

aansluiten bij de leefwereld én het taalniveau van laagtaalvaardige leerlingen. De toneelstukken zijn 

vaak te kinderachtig, de verhalen zijn te moeilijk. Er is dus geen materiaal waarmee leerkrachten aan 

de slag kunnen met leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs.  

 

Tijdens het eerste semester observeerden we de klassen in Instituut Bert Carlier om een idee te krijgen 

van de niveaus, interesses en het taalbegrip van de leerlingen. Daarenboven realiseerden we elk in het 

kader van het vak ‘Project 2 Nederlands’ een voorleesproject waarbij we alle drie een leerling 

toegewezen kregen uit deze school. Hierdoor leerden we de leerlingen beter kennen en kregen we 

meer inzicht in hun taalniveau en taalbegrip.  

 

Na de observaties en het voorleesproject besloten we dat onze initiële doelen niet realistisch en 

uitvoerbaar waren. Het vereenvoudigen van verhalen in één schooljaar bleek niet haalbaar te zijn. Het 

voorlezen van verhalen zien we eerder als een opstapje naar het ‘echte werk’: improviseren en werken 

aan mondelinge taalvaardigheid. Door het voorlezen van verhalen wordt de fantasie van de leerlingen 

geprikkeld en raken de leerlingen alvast vertrouwd met een ‘verhalenwereld’. 

 

We bespraken alles met Rita Watté en zo kwamen we tot de conclusie dat het voorlezen van verhalen 

niet ons hoofddoel zou zijn. We willen de leerlingen eerder stimuleren om met begeleiding zelf korte 

verhalen of scènes te produceren aan de hand van improvisatieoefeningen.  

 

Aan de hand van de verkenningsfase en onderzoek van enkele bronnen, zijn we tot de conclusie 

gekomen dat we ons enkel willen focussen op de mondelinge taalvaardigheid en het taalbegrip van de 

leerlingen. We verkiezen om te werken met drempeloefeningen, verhalen en expressie-oefeningen. 

Op die manier willen we op een laagdrempelige wijze de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen 

stimuleren en hun spreekdurf activeren. Ons onderzoeksdoel luidt dus als volgt: 

 

Aan de hand van verhalen en expressie-oefeningen de mondelinge taalontwikkeling en het taalbegrip 

van laagtaalvaardige leerlingen stimuleren. 

 

Zoals eerder vermeld, werkten we gedurende het volledige schooljaar op het Instituut Bert Carlier, 

meer bepaald de school in de Eendrachtstraat in Gent. Deze school biedt enkel opleidingsvorm 2 aan, 

waardoor onze onderzoeksvraag nog meer ingeperkt kon worden. Onze onderzoeksvraag werd dus de 

volgende: 
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Hoe kunnen wij op een buso-school met opleidingsvorm 2 aan de hand van verhalen en expressie-

oefeningen de taalontwikkeling en het taalbegrip van laagtaalvaardige leerlingen stimuleren? 

 

We wilden een activiteitenpakket ontwikkelen waarmee de leerkracht en de leerlingen aan de slag 

kunnen gaan. We hadden een handleiding met materiaal voor de leerkracht voor ogen waarin 

didactisch materiaal verwerkt zit voor de leerlingen. Onze onderzoeksvraag kon dus opgesplitst 

worden in de volgende twee deelvragen: 

 

 Hoe kunnen wij materiaal ontwikkelen voor laagtaalvaardige leerlingen om op een expressieve 

manier aan mondelinge taalstimulering te werken? 

 Hoe kunnen wij een handleiding ontwikkelen voor de leerkracht om met laagtaalvaardige 

leerlingen op een expressieve manier aan mondelinge taalstimulering te werken? 

 

Voor we aan de literatuurstudie begonnen, raadpleegden we enkele bronnen om een idee te krijgen 

hoe we het literatuuronderzoek konden vormgeven. (Zie bijlage 9.1.) 

 

3 Literatuuronderzoek 

3.1 Doelgroep: buitengewoon secundair onderwijs 

 

Een verdieping in het buitengewoon secundair onderwijs was noodzakelijk om verschillende redenen. 

Ten eerste omdat we zelf nog weinig of geen voeling hadden met die onderwijsvorm en die doelgroep. 

Ten tweede omdat deze achtergrondinformatie voor ons belangrijk was voor onze verwachtingen bij 

expressielessen. Het is namelijk erg belangrijk om vertrouwen en veiligheid op te bouwen aangezien 

we samenwerken met een bijzondere doelgroep. Ten derde om thema’s en tekstmateriaal te kiezen 

in functie van het einddoel van hun opleiding, namelijk zich integreren in een beschermd leef- en 

arbeidsmilieu.  

 

Daarom bestudeerden we de structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs, 

beschreven we de verschillende types en opleidingsvormen en onderzochten we hoe de klassen en 

lessen eruitzien. 
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3.1.1 Wat 

 

‘Het buitengewoon secundair onderwijs of buso richt zich tot jongeren met een handicap of jongeren 

met leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Voor elke toelating tot het buitengewoon onderwijs is een 

verslag van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding nodig.’ (Vlaamse overheid, sd)  

 

Het verslag van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bestaat uit een protocol en uit een 

attest. Het attest geeft aan tot welk type het kind behoort en naar welke opleidingsvorm hij of zij het 

best wordt verwezen naargelang zijn of haar noden. In het protocol moet het CLB motiveren waarom 

ze net dat type en die opleidingsvorm hebben gekozen voor de leerling. De ouders kunnen hun kind 

enkel inschrijven in de opleidingsvorm waarin het CLB het kind georiënteerd heeft. (Vlaams Ministerie 

van Onderwijs en Vorming, sd) 

 

3.1.2 Structuur en organisatie 

 

Types en opleidingsvormen 

 

De leerlingen in het buitengewoon onderwijs zijn onderverdeeld in acht types. Die types zijn ingedeeld 

volgens bepaalde beperkingen. 

 

Met ingang van het M-decreet (decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften) zijn er een aantal minimale wijzigingen aangebracht in de 

vroegere typologie.  

 

Voor de hervorming van de typologie was er nog geen type waar kinderen met ASS zonder 

verstandelijke beperking in terechtkonden. Om die reden werd type 9 toegevoegd. (Vlaamse overheid, 

sd) (Santermans, 2015) Vanaf september 2015 ziet de typologie er dus zo uit:  
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Bron 1  (Vlaamse Overheid, sd) 

 

De verschillende types worden onderverdeeld in een van de vier opleidingsvormen. Deze zijn specifiek 

voor het buitengewoon onderwijs. Elke opleidingsvorm streeft een bepaalde doelstelling na. (Vlaams 

Ministerie van Onderwijs en Vorming) 

Bron 2 (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) 

 

 

Bron 3 (Vakgroep pedagogische wetenschappen, 2017-2018) 
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Zoals eerder vermeld, werken we voor deze bachelorproef samen met de buso-school Instituut Bert 

Carlier in Gent. Deze school biedt enkel opleidingsvorm 2 (OV2) aan. Het materiaal dat we ontwikkelen 

zal dus enkel toegespitst zijn op deze specifieke doelgroep. In deze school zitten voornamelijk 

leerlingen met type 2, type 3 en type 9. De meerderheid van de leerlingen heeft een gedragsstoornis, 

vaak in combinatie met een mentale beperking of autismespectrumstoornis. Door hun beperking 

hebben de meeste leerlingen problemen met hun fijne motoriek.  

 

Pedagogische eenheden 

 

Een kind kan ingeschreven worden in opleidingsvorm 2 als het attest van het CLB de jongere specifiek 

verwijst naar OV2 volgens zijn of haar type. De meeste leerlingen starten in het buso na de 

zomervakantie in het jaar dat ze dertien jaar worden. De leerling mag tot en met eenentwintig jaar les 

volgen in OV2. (Vlaamse Overheid, 2011) 

 

Leerlingen worden ingedeeld in pedagogische eenheden. Daarbij kan de school zelf kiezen hoe ze deze 

eenheden verdelen. Ze kan kiezen om jongeren samen met eenzelfde type te groeperen of 

verschillende types door elkaar te mengen. Wel moet de school steeds in acht nemen dat de leerlingen 

die in eenzelfde pedagogische eenheid zitten, dezelfde onderwijsbehoeften hebben. Vaak gebruiken 

de scholen criteria zoals vordering inzake taal, rekenen, zelfredzaamheid … om de jongeren in te delen. 

(Vlaamse Overheid, 2011) 

 

Op de school Instituut Bert Carlier wordt gekozen om de klassen niet in te delen op basis van type, 

maar op basis van leeftijd en persoonlijkheidskenmerken.  

 

Leeractiviteiten 

 

Er zijn ook een aantal criteria waaraan de leeractiviteiten moeten voldoen. OV2 bestaat uit twee fases 

van elk minimum twee levensjaren waarin er steeds twee grote draagvlakken van belang zijn, nl. ASV 

(Algemene Sociale Vorming) of GASV (Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming) en BGV 

(Beroepsgerichte Vorming). De school kan zelf kiezen om GASV of ASV aan te bieden; als ze kiest voor 

GASV moet ze wel nog steeds levensbeschouwelijke vakken en lichamelijke opvoeding apart 

aanbieden en mogen deze uren niet gerekend worden bij de minimale uren die moeten gegeven 

worden voor GASV. (Vlaamse Overheid, 2011) 
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Hieronder een kort overzicht van hoe de leeractiviteiten eruit horen te zien en waarover de 

leeractiviteiten gaan: 

 

 

Voor onze bachelorproef werken we voornamelijk in de lessen GASV aangezien deze het meeste 

aansluiten bij wat we willen bereiken: spreekdurf ontwikkelen en het stimuleren van 

spreekvaardigheid bij de laagtaalvaardige leerlingen. Hierdoor bereiken we met ons activiteitenpakket 

een aantal ontwikkelingsdoelen die opgesomd staan in de ‘Algemene Ontwikkelingsdoelen OV1-2’ van 

de Vlaamse overheid.  
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3.1.3 Doel 

 

Algemeen uitgangspunt 

 

Het algemene uitgangspunt van OV2 is dat de leerlingen worden klaargestoomd om met 

ondersteuning het werkveld in te stappen. Het is belangrijk dat de leerling zelfstandig kan werken en 

op een respectvolle manier leert te communiceren. (Vlaamse overheid) 

 

De overheid legt de nadruk op drie contexten om tot een maximale persoonlijkheidsontwikkeling te 

komen in relatie met de samenleving. De drie contexten zijn: wonen, werken en vrije tijd. Deze indeling 

kan u ook terugvinden in de algemene ontwikkelingsdoelen. In deze contexten moet men steeds 

rekening houden met de ontwikkelingsdomeinen, nl. cognitief, psychomotorisch en sociaal-

emotioneel functioneren. De leerlingen moeten dus elk op hun manier met hun beperking op het vlak 

van hun ontwikkelingsdomein leren omgaan in de samenleving. Deze omgang kan behaald worden als 

er aan drie verschillende voorwaarden is voldaan, nl. het communiceren, het participeren en het 

zelfstandig te werk kunnen gaan. (Vlaams Parlement, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ontwikkelingsdoelen 

 

In het regulier secundair onderwijs kan de leerkracht het leerplan raadplegen om te weten wat de 

leerlingen aan het eind van een graad moeten kennen en kunnen. De leerplannen zijn dan ook 

gebaseerd op de eindtermen: de leerinhouden die leerlingen moeten bereiken aan het eind van een 

Bron 4  (Vlaams Parlement, 2014) 
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graad. De eindtermen zijn van overheidswege opgesteld per graad en iedereen kan deze raadplegen. 

In het buitengewoon secundair onderwijs ligt dat anders. In het buso wordt niet gewerkt met 

eindtermen maar met ontwikkelingsdoelen. Deze doelen worden nagestreefd en moeten niet 

noodzakelijk behaald worden. (Vlaamse overheid, sd) De ontwikkelingsdoelen zijn uitgeschreven per 

opleidingsvorm, met uitzondering van OV1 en OV2. De ontwikkelingsdoelen van OV1 en OV2 zijn 

dezelfde aangezien in deze twee opleidingsvormen dezelfde types (alle types met uitzondering van 

type basisaanbod en type 5) terechtkunnen. 

 

Kritische noot: hier kwam echter wel kritiek op van het COC, de Christelijke Onderwijscentrale. Het 

COC vindt dat de ontwikkelingsdoelen te veel nadruk leggen op een arbeidsparticipatie terwijl dat voor 

OV1 zelfs geen doelstelling op zich is.  

 

De algemene ontwikkelingsdoelen zijn zeer algemeen beschreven. Het is dan ook de bedoeling dat elk 

schoolteam de doelen concretiseert aan de hand van een individueel handelingsplan. In dat 

handelingsplan bepaalt het schoolteam samen met de ouders en de leerling welke doelen er bereikt 

kunnen worden. Zo hebben bepaalde leerlingen een aangepast individueel curriculum dat rekening 

houdt met hun specifieke behoeften en noden. Het schoolteam zorgt ervoor, met oog voor inclusie, 

dat de leerling zich aanpast aan de samenleving en dat de samenleving steun biedt aan de leerling met 

als uiteindelijke doel zijn of haar ontplooiing. (Vlaams Parlement, 2014) 

 

In Instituut Bert Carlier zorgt de school bij aanvang van het schooljaar dat er een individueel 

handelingsplan is opgemaakt, alsook een groepswerkplan. Dat groepswerkplan heeft als doel het 

samenwerken van de leerlingen te stimuleren, maar ook het bereiken van een aantal 

ontwikkelingsdoelen die betrekking hebben op het sociale aspect waarbij ‘de jongere persoonlijke 

relaties opbouwt, zich weerbaar opstelt in persoonlijke relaties en kan omgaan met conflicten’. 

(Vlaamse overheid, 2014) 

 

3.2 Instituut Bert Carlier 

 

Het Instituut Bert Carlier behoort tot de onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG). Het is een 

school voor leerlingen tussen dertien en eenentwintig jaar met specifieke onderwijsbehoeften. Deze 

school heeft vier verschillende afdelingen: opleidingsvorm 1, opleidingsvorm 2, opleidingsvorm 3 en 

opleidingsvorm 4. Elk van deze afdelingen bevindt zich op een verschillende locatie in Gent. (Instituut 

Bert Carlier, sd) 
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De vraag voor het ontwikkelen van materiaal voor dramatische expressie bij laagtaalvaardige 

leerlingen kwam vanuit Instituut Bert Carlier in de Eendrachtstraat in Gent. Zoals hierboven vermeld, 

biedt deze school opleidingsvorm 2 aan. Leerlingen met type 2, 3 en 9 kunnen hier terecht.  

 

3.2.1 Visie van de school 

 

Een belangrijk uitgangspunt van Instituut Bert Carlier is zorgonderwijs op maat bieden. Door middel 

van de vier opleidingsvormen in het buitengewoon onderwijs zorgt deze school voor 

geïndividualiseerde zorg en ondersteuning. Door de kleine klasgroepen of pedagogische eenheden 

kunnen de leerkrachten de leerlingen individueel begeleiden en ondersteunen. In deze school wordt 

gewerkt met individuele handelingsplannen die de zorg op maat van elke leerling bevorderen. Naast 

het zorgaspect draagt deze school ook andere waarden hoog in het vaandel: gelijkwaardigheid, 

wederzijds respect, gelijke kansen voor iedereen, veiligheid, emotioneel welbevinden … (Instituut Bert 

Carlier, sd) 

 

De school wil extra aandacht besteden aan het emotioneel welbevinden en de gedragsmatige 

ontwikkeling van de leerlingen. Door gelijke kansen, respect en empathie voorop te plaatsen, probeert 

ze hen een veilige leef-en leeromgeving te bieden. 

 

De belangrijkste doelstelling van Instituut Bert Carlier is de zelfredzaamheid, veerkracht en 

emancipatie van de leerlingen te versterken. Dit alles probeert deze school te realiseren door een 

luisterend oor te bieden, zorg op maat te bieden, aan waardeopvoeding te doen en door een veilige 

leeromgeving te creëren waarin de persoonlijke mogelijkheden en kwaliteiten van de leerling steeds 

centraal blijven te staan. (Instituut Bert Carlier, sd) 

 

3.2.2 Doelgroep 

 

Observaties van de specifieke doelgroep 

 

In samenspraak met Rita Watté besloten we om de vijf klassen te observeren waarmee we nauw zullen 

samenwerken. In het najaar van 2017 brachten we wekelijks een bezoek aan de OV2’ers in de 

Eendrachtstraat. We maakten telkens een kort verslag van onze observaties om die later samen te 

voegen tot een document, zie bijlage 13.2. 
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Ook werkten we elk individueel met een leerling samen aan een voorleesproject in het kader van onze 

opleiding Nederlands. Dat project wierp zijn vruchten af en zorgde voor een hechte band tussen 

‘voorlezer’ en leerling.  

 

Beschrijving van de specifieke doelgroep 

 

De leerlingen van Instituut Bert Carlier vormen een doelgroep die specifiek gekenmerkt is. In de 

afdeling in de Eendrachtstraat is dat niet anders. De meeste leerlingen komen uit een kansarm milieu, 

hebben vaak een migratie-achtergrond en hebben te maken met een beperking. Het merendeel van 

de leerlingen beheerst het Nederlands niet goed. Andere leerlingen spreken dan wel vlot maar hebben 

te maken met een motorische achterstand. Voor deze bachelorproef is het vooral belangrijk dat we de 

mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen stimuleren. Dat zullen we proberen aan de hand van 

verhalen, drempeloefeningen, improvisatieoefeningen en korte toneelteksten.  

 

Klas 1 

 

In klas 1 zitten vijf leerlingen: twee leerlingen met een autismespectrumstoornis en een leerling die 

zeer laagtaalvaardig is. In deze klas zitten de jongste leerlingen. De meesten zijn twaalf of dertien jaar 

oud. De sfeer in deze klas is zeer verdeeld; de drie meisjes komen vrij goed overeen, maar er valt steeds 

eentje uit de boot. Ze hebben de neiging om steeds per twee een groepje te vormen. De twee jongens 

kunnen met elkaar omgaan, maar er is geen sprake van een hechte vriendschap. Het zal bij hen een 

uitdaging worden om de spreekdurf te stimuleren omdat ze heel erg beschaamd zijn en omdat ze veel 

ondersteuning nodig hebben.  

 

Klas 2 

 

Er zitten vier leerlingen in klas 2, maar tijdens de meeste lessen zijn ze slechts met drie. Een leerling zit 

halftijds in een andere opleidingsvorm en zal waarschijnlijk de overstap maken naar OV1. Een andere 

leerling is mondeling heel erg zwak omdat hij een tandaandoening heeft. Hij doet wel heel erg zijn best 

en toont spreekdurf. Over het algemeen kunnen de drie leerlingen goed met elkaar overweg. Ze 

stimuleren elkaar om alles uit te proberen, maar ze mogen niet te wild worden. Ze kunnen elkaar 

namelijk goed opjutten en dan wordt het moeilijk om met hen samen te werken.  
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Klas 3 
 

In klas 3 zitten twee leerlingen die allebei anderstalig zijn. De ene leerling kan zich vrij goed uitdrukken 

en durft ook veel met de juiste ondersteuning. De andere leerling is heel erg verlegen en durft heel 

weinig. Hij heeft de meeste moeite om Nederlands te begrijpen en te spreken. Het is al een uitdaging 

op zich om hem uit zijn schulp te laten kruipen. Bij hem zal eerder het stimuleren van spreekdurf 

primeren op het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid. 

 

Klas 4 

 

Er zitten vijf leerlingen in klas 4: drie meisjes en twee jongens. Een van de meisjes is vrij speels en ‘jong 

van geest’, terwijl de twee andere meisjes zich al iets volwassener proberen te gedragen. Ze komen 

wel overeen, dus de sfeer tussen de meisjes zit goed. Een van de jongens is heel erg introvert en kan 

zich moeilijk inleven tijdens een activiteit. Hij neemt ook steeds dezelfde houding en 

gezichtsuitdrukking aan waardoor het moeilijk is om in te schatten hoe hij zich echt voelt. De andere 

jongen is een flapuit en heeft een zware gedragsstoornis. In deze klas lijkt het alsof de leerlingen zich 

schamen voor elkaar. Ze durven zich niet te laten gaan waardoor het lang duurt alvorens ze 

opgewarmd zijn en een activiteit kunnen doen.  

 

Klas 5 

 

In klas 5 zitten zes leerlingen: drie jongens en drie meisjes. Deze leerlingen durven al veel meer dan de 

andere klassen. Vier van de zes leerlingen doen heel erg goed mee en kunnen elkaar ook aansporen. 

Een meisje uit de groep vindt toneel fantastisch en dat is dan ook steeds te zien aan haar inzet. Vaak 

durft zij als eerste een oefening uit te proberen. Dat zorgt ervoor dat de anderen ook gemotiveerd zijn 

om zich in te zetten. 

 

3.3 Laagtaalvaardigheid 

 

Er bestaat geen volledig afgebakende definitie van het begrip ‘laagtaalvaardigheid’, maar de term 

‘taalzwak’ leunt er het sterkst bij aan. Een taalzwakke leerling wordt beschreven als: ‘Een leerling die 

in mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheid achterblijft ten opzichte van het niveau dat van hem 

verwacht wordt, gezien zijn leeftijd (leerjaar) en opleidingsniveau.’ (Taalzwakke leerlingen, 2015) 
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De oorzaken van laagtaalvaardigheid kunnen bij de leerling zelf liggen of bij zijn omgeving. 

Omgevingsfactoren zijn o.a. een omgeving die taal weinig tot niet stimuleert of het hebben van een 

andere thuistaal. Andere factoren die laagtaalvaardigheid beïnvloeden, zijn gedragsstoornissen, 

beperkingen en een laag cognitief vermogen. (Taalzwakke leerlingen, 2015) 

 

3.3.1 Laagtaalvaardigheid in buso 

 

In het buitengewoon onderwijs is de grootste oorzaak van laagtaalvaardigheid een beperking of 

gedragsstoornis. In het Instituut Bert Carlier waar wij onze activiteiten uittesten, is de grootste oorzaak 

een gedragsstoornis (type 3) of autismespectrumstoornis (type 9). Op de school zitten ook 

voornamelijk leerlingen met een andere thuistaal. De leerlingen zijn dus laagtaalvaardig wegens een 

combinatie van verschillende factoren. Op het vlak van taalontwikkeling vindt er erg weinig groei plaats 

omdat er tijdens de schooluren en daarbuiten weinig taalaanbod aangereikt wordt.  

 

3.3.2 Laagtaalvaardigheid in OKAN 

 

In OKAN, de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, is de enige factor die bijdraagt aan 

laagtaalvaardigheid een andere thuistaal. Deze leerlingen beheersen het Nederlands nog niet en 

krijgen op een korte periode intensieve lessen Nederlands. Daarna stromen de leerlingen door naar 

het gewone onderwijs. Sommige leerlingen beheersen de taal echter niet voldoende en komen 

daardoor jammer genoeg terecht in het buitengewoon onderwijs ondanks hun capaciteiten.   

 

De taalvaardigheid van de leerlingen ontwikkelt zich op hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Bij 

de ene leerling zal dat vlotter gaan dan bij de andere, maar er zal steeds groei plaatsvinden. Die groei 

manifesteert zich constant omdat er voortdurend aan taalstimulering gedaan wordt. 

 

3.4 Drama en expressie 

 

In wat volgt verkennen we drama en expressie in het deeltijds kunstonderwijs en de verschillende 

soorten lessen, nl. dictie, dramatische expressie en voordracht. Vervolgens beschrijven we de 

belangrijkste aspecten bij dramatische expressie en doen we onderzoek naar dramatherapie. Telkens 

leggen we de link met ons activiteitenpakket. 
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3.4.1 Deeltijds kunstonderwijs 

 

Aangezien ons hoofddoel erin bestaat om met drama en expressie aan de slag te gaan met 

laagtaalvaardige leerlingen, lijkt het ons nuttig om nog even de wondere wereld van het theater in te 

duiken.  

 

Dictie 

 

Dictie vormt de eerste stap naar het echte acteerwerk. Tijdens de lessen dictie krijgen kinderen van 

acht tot twaalf jaar of ouder de eerste kneepjes van het vak aangeleerd. Allereerst wordt er aandacht 

gespendeerd aan een goede uitspraak. Door middel van articulatieoefeningen en uitspraakoefeningen 

leren de kinderen de klinkers en medeklinkers mooi en vlot uitspreken. Een van de belangrijkste 

aandachtspunten tijdens toneelspelen is dan ook een vlotte en mooie uitspraak.  

 

Vervolgens maken de kinderen kennis met hun stem en hun eigen lichaam en hoe ze deze twee 

‘elementen’ moeten inzetten tijdens een dialoogje of een toneelstuk. Overwinnen van spreekdurf en 

leren op een podium staan, zijn de doelen die vooropgesteld worden tijdens lessen dictie. Na vier jaar 

hebben de leerlingen de lagere graad beëindigd. (Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Deinze, sd) 

 

Dramatische expressie en voordracht 

 

In de middelbare graad wordt verder gebouwd op de lessen dictie. Tijdens dramatische expressie 

wordt vooral gefocust op ‘omgaan met het eigen lichaam’. De leerlingen leren hun lichaam inzetten 

tijdens het toneelspelen. Ook maken de jongeren kennis met improvisatietheater. Door middel van 

oefeningen en verschillende technieken proberen zij ook deze tak van de theaterkunst onder de knie 

te krijgen.  

 

In de lessen voordracht leren de leerlingen teksten of gedichten op een goede en creatieve manier te 

brengen voor een publiek. Meestal wordt er bij de start van de lessen een thema gekozen waarrond 

de jongeren dan een heel jaar werken. Verschillende teksten en gedichten worden aan elkaar gelijmd 

om zo tot een mooi afgewerkt theaterstuk te komen.  
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Link met activiteitenpakket 

 

Ons activiteitenpakket zal bestaan uit vier delen: drempeloefeningen, improvisatieoefeningen, 

toneel(oefeningen) en voorleesteksten waaraan een activiteit gekoppeld is. We besloten om per soort 

te differentiëren. Voor deze oefeningen haalden we dan ook de mosterd bij verschillende 

theatervormen en bij de lessen dictie en voordracht van het deeltijds kunstonderwijs. 

 

In het pakket zullen wij ook articulatieoefeningen en oefeningen op uitspraak integreren. Ons 

doelpubliek heeft zeker baat bij zulke oefeningen. Net zoals in lessen dramatische expressie komt 

improvisatie aan bod in ons activiteitenpakket. Ook werken wij rond verschillende thema’s: ‘emoties’, 

‘omgaan met verschil’ en ‘milieu, gezondheid en veiligheid’. Alle oefeningen, van drempeloefeningen 

tot korte toneelstukjes, worden per thema uitgewerkt. 

 

Met de leerlingen van Instituut Bert Carlier voeren wij na het uittesten van ons activiteitenpakket een 

laagdrempelig toneel op. Op die manier proeven zij van de theaterkunst. We leggen de lat telkens een 

beetje hoger. Starten doen we zoals gezegd met drempeloefeningen en eindigen doen we met een 

kleine toneelvoorstelling.  

 

3.4.2 Belangrijke aspecten bij dramatische expressie 

 

Mimiek 

 

Het spreekt voor zich dat mimiek bij dramatische expressie een van de belangrijkste zaken is. Acteren 

is niet gewoon een stukje tekst uit je hoofd leren, maar is vooral spelen met emoties. Die emoties 

moeten zichtbaar zijn op het gezicht van de acteur.  

 
Spreekdurf 
 

We focussen op mondelinge taalvaardigheid en spreekdurf is daar onlosmakelijk mee verbonden. In 

het dagelijkse leven wordt iedereen geconfronteerd met situaties waarin hij of zij moet durven 

spreken, al is het maar voor een persoon. Denk aan: situaties zoals een sollicitatiegesprek, een 

consultatie bij de dokter, boodschappen doen, een telefoongesprek …  
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Link met activiteitenpakket 

 

Voor sommige leerlingen is de taal een struikelblok en is het dus niet zo eenvoudig om met teksten of 

dialogen aan de slag te gaan. Daarom oefenen we met de leerlingen van OV2 ook op expressie. Bij 

bepaalde leerlingen leggen we de focus dus net iets meer op mimiek zodat ook zij kans maken op een 

succeservaring.  

 

Het overwinnen van spreekdurf is ook een van onze hoofddoelen. Vandaar dat we in het 

activiteitenpakket werken met situatiespellen zoals ‘bellen aan de deur’, ‘de telefoon’, ‘situatiespel’, 

etc. 

 

3.4.3 Dramatherapie 

 

In ons activiteitenpakket baseerden we ons op enkele technieken uit dramatherapie. Ons hoofddoel is 

om aan de hand van theatertechnieken (drama en expressie) de taalvaardigheid van de leerlingen te 

stimuleren. De focus van de activiteiten ligt dus niet op het eindproduct, maar op het proces en de 

taalvorderingen die de leerlingen maken. We baseerden ons dus op de methodes van dramatherapie 

om het activiteitenpakket theoretisch te onderbouwen.  

 

Er is veel literatuur te vinden over dramatherapie en de meeste bronnen die we raadpleegden, 

refereerden telkens naar het werk van Phil Jones. Hij is een docent dramatherapie aan de Universiteit 

van Hertfordshire in het Verenigd Koninkrijk en schreef het boek Drama As Therapy: Theatre as Living. 

Het boek werd in 1994 gepubliceerd, maar wordt nog steeds gezien en gebruikt als een waardevol 

naslagwerk. Phil Jones is dan ook een pionier in het onderzoek naar en de publicatie van 

dramatherapie.  

 

Verder gebruiken we nog de publicatie The Handbook of Dramatherapy dat geschreven is door vijf 

verschillende dramatherapeuten die hun kennis bundelden, gebaseerd op hun praktijkervaringen.  

 

De laatste bron die we raadpleegden is An Introduction to Dramatherapy van Dorothy Langley. Dit 

werk bleek het meest interessant en relevant te zijn voor onze literatuurstudie. Dorothy Langley is een 

dramatherapeute die ook een werk publiceerde gebaseerd op haar praktijkervaringen. Ze baseert zich 

theoretisch ook op de twee voorgaande werken.   
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Definitie 

 

Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie waarbij de therapeut gebruik maakt van 

verschillende vormen van drama om psychologische en sociale problemen of gedragsproblemen van 

een cliënt te weerspiegelen en te veranderen. Aan de hand van dramatechnieken worden 

therapeutische doelstellingen bereikt zoals het verbeteren van de emotionele toestand, het 

bevorderen van persoonlijke groei en meer. (Dramatherapie, sd) 

 

De therapeut maakt gebruik van theatermethodes in een therapeutisch kader, gebaseerd op 

psychotherapie, om veranderingen teweeg te brengen op psychologisch, emotioneel en sociaal vlak. 

(Jones, 1996)  

 

Het doel van dramatherapie is om mensen te helpen bij het zoeken naar en aanvaarden van hun 

ervaringen en problemen aan de hand van activiteiten zoals improvisatie, rollenspel, poppenspel, het 

vertellen van verhalen, etc.  (McFarlane & Harvey, 2012) 

 

De essentie van dramatherapie is niet het eindproduct, maar eerder het proces van de sessies. Daarom 

wordt het ook dramatherapie genoemd; de theatermethodes zijn een middel in het proces, niet het 

eindproduct. (Langley, 2006)  

 

Doelgroep 

 

Dramatherapie kan zowel worden ingezet bij individuen als bij groepen. Het is een effectieve vorm van 

therapie bij kinderen omdat het leuk kan zijn en omdat het een manier is waarbij problemen subtiel 

aangepakt worden. Het is een doeltreffende aanpak voor kinderen en jongeren met 

gedragsproblemen of emotionele problemen, maar ook volwassenen kunnen er baat bij hebben.  

(McFarlane & Harvey, 2012) 

 

Werking 

 

Eerst zal de therapeut de cliënt of doelgroep moeten observeren om te weten te komen welke 

problematiek er speelt of waaraan er gewerkt moet worden. Aan de hand van de observaties zal de 

therapeut enkele doelen vooropstellen en een specifieke behandelwijze moeten kiezen die het best 

past bij de vooropgestelde doelstellingen. Ideaal is dat de cliënt mee bepaalt wat de doelstellingen 

zijn. (Dramatherapie, een creatieve therapie, 2018) 
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Het belangrijkste element in de relatie tussen de therapeut en zijn cliënt is dat er een veilige omgeving 

gecreëerd wordt waarin ze kunnen samenwerken in het bereiken van hun vooropgestelde doelen. De 

therapeut neemt de rol van coach op zich waarbij hij de cliënt ondersteunt en leidt in zijn proces. 

(Langley, 2006) 

 

Elke sessie duurt ongeveer veertig tot tachtig minuten en bestaat uit een opwarmingsfase, een fase 

waarin het probleem aangepakt wordt aan de hand van dramatechnieken en een afsluitingsmoment. 

De invulling van elke sessie is enorm gevarieerd en is op maat van de cliënt. Het afsluitingsmoment 

daarentegen, bestaat meestal uit een discussie of reflectie over de methode en het verloop van die 

sessie. (Jones, 1996) 

 

Technieken 

 

In dramatherapie zijn er verschillende technieken of manieren om in te zetten tijdens de sessies. Het 

is de taak van de therapeut om gepaste technieken in te zetten die aansluiten bij de nood of de vraag 

van zijn cliënt(en). De technieken zijn o.a. spelletjes, drempeloefeningen, improvisatieoefeningen, het 

naspelen van scènes of verhalen en het vertellen van verhalen. (Langley, 2006) 

 

Verschillende fasen 

 

Een sessie verloopt steeds volgens hetzelfde stramien. Eerst worden er opwarmingsoefeningen 

gedaan. Deze kunnen bestaan uit zowel fysieke als mentale oefeningen die de cliënt(en) zullen 

voorbereiden op de effectieve methode die volgt in de volgende fase. 

 

Na de opwarming volgt de ontwikkelingsfase waarbij een specifieke methode gekozen en uitgewerkt 

wordt. De methode sluit aan bij het doel van de therapeut en zijn cliënt(en). 

 

De laatste fase noemt men ‘closure’, dat is het afsluitingsmoment van de sessie. Zoals eerder vermeld, 

bevat deze fase vaak een discussie of een reflectie. De cliënten krijgen tijdens dit moment de kans om 

na te denken over de therapie en over hoe het hun eigen ervaringen of problemen weerspiegelt en 

kan veranderen. (Langley, 2006) 
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Verschillende modellen 

 

Er zijn een aantal verschillende modellen in dramatherapie die therapeuten ontwikkeld en ingezet 

hebben in de praktijk. Op deze modellen kunnen therapeuten zich baseren, maar deze zijn zeker niet 

bindend.  

 

- Het ontwikkelingsmodel 

 

Het eerste model is het ‘developmental model’ of ontwikkelingsmodel. Hier worden alle levensfasen 

van de cliënt doorlopen om op die manier het moment in de ontwikkeling te bepalen waar een 

probleem optrad. Zo kan de therapeut daarop inspelen. Het ontwikkelingsmodel ziet het probleem als 

een blokkering in de ontwikkeling. Nadat het probleem is vastgesteld, doorloopt de therapeut opnieuw 

de levens- of ontwikkelingsfasen van de cliënt, maar deze keer om het aan te pakken. De therapeut 

treedt dan op als gids en coach. (Langley, 2006) (Jennings , Cattanach, Mitchell, Chesner, & Meldrum, 

1994) 

De situatie van Jane en Tom, twee kinderen die in eenzelfde adoptiefamilie 

terechtkwamen, maar een verschillende jeugd en achtergrond hadden, is een voorbeeld 

van kinderen die baat gehad hebben van dramatherapie en meer bepaald van het 

ontwikkelingsmodel.  

 

Tom was vier jaar oud toen hij bij de familie terechtkwam en twee jaar later kwam Jane 

erbij. Ze was op dat moment vier jaar. Beide kinderen kwamen niet overeen en maakten 

voortdurend ruzie. Ze haatten elkaar en waren jaloers als de ander meer aandacht kreeg.  

 

Tijdens de dramatherapiesessies creëerde de therapeut samen met de kinderen een 

fictioneel leven, gebaseerd op Hans en Grietje. Ze speelden een jeugd na waarin ze 

effectief opgroeiden als broer en zus vanaf de geboorte. Alle aspecten van broer en zus 

kwamen naar voren, namelijk de leuke ervaringen maar ook de ruzies. Het was een 

gedeelde ervaring die ze niet tot stand konden brengen in realiteit.  

 

Na de sessies bleven de kinderen ruziemaken wegens hun verschillende jeugd en 

ontwikkeling. Een band ontstond waarin minder jaloezie speelde en ze steunden elkaar 

zoals broer en zus dat zouden doen. (Jennings , Cattanach, Mitchell, Chesner, & Meldrum, 

1994) 
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Het ontwikkelingsmodel betreft niet enkel de jeugd van de cliënt. Ontwikkeling vindt plaats doorheen 

alle levensfasen, dus ook tijdens de volwassenheid. Dit model kan dus zowel kinderen als volwassenen 

helpen. (Jennings , Cattanach, Mitchell, Chesner, & Meldrum, 1994)  

 

In het ontwikkelingsmodel beschrijft Sue Jennings (Jennings , Cattanach, Mitchell, Chesner, & 

Meldrum, 1994) drie verschillende stadia die doorlopen worden, gebaseerd op de manier waarop 

kinderen leren spelen volgens de ontwikkelingspsychologie van Piaget. Jennings benoemt de drie 

stadia waarin kinderen leren spelen ‘EPR’. Dat staat voor ‘embodiment’, ‘projection’ en ‘role play’. 

(Langley, 2006) 

 

‘Embodiment’ is gebaseerd op het onderzoekend element dat kinderen vertonen tijdens het 

sensomotorisch stadium in de cognitieve ontwikkeling; het eerste stadium dat Piaget beschrijft dat 

een kind van 0 tot 2 jaar doorloopt. In het sensomotorisch stadium zijn de zintuigelijke indrukken en 

motorische handelingen van groot belang. Het kind ontdekt zijn omgeving door te doen en te 

experimenteren. (Ontwikkelingspsychologie, 2015) Dat is wat ‘embodiment play’ doet; het is een 

onderzoekende manier van toneelspelen waarin de cliënt zijn zintuigen gebruikt om zijn omgeving te 

verkennen. Enkele voorbeelden zijn het slaan met een lepel, het betasten van voorwerpen, etc. 

(Langley, 2006) 

 

Het tweede stadium is ‘projection’ of ‘projective play’, gebaseerd op de overgang van het 

sensomotorisch stadium in de cognitieve ontwikkeling naar het preoperationele stadium. In deze 

overgangsfase maakt het kind een mentale voorstelling van dingen. Een mijlpaal in dit stadium is de 

objectpermanentie. Liesbeth van Beemen beschrijft dat als het volgende: ‘Objectpermanentie houdt 

in dat het kind zich een voorstelling kan maken van een object als iets tastbaars wat buiten hemzelf 

bestaat en niet zomaar ophoudt te bestaan, ook al is het object uit het zicht verdwenen.’ 

(Ontwikkelingspsychologie, 2015) 

 

In ‘projective play’ worden objecten zoals speelgoed belangrijk. Die objecten worden gebruikt in 

theaterspelletjes om mensen, emoties of personages voor te stellen. De typische voorwerpen die 

gebruikt worden in dramatherapie zijn maskers en/of handpoppen. Ander speelgoed kan dan dienen 

als attribuut. (Langley, 2006) 

 

Het derde stadium dat Jennings beschrijft, is ‘role play’ of rollenspel. Tijdens die overgangsfase van het 

sensomotorisch stadium naar het preoperationele stadium hebben kinderen de neiging om de mensen 
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rondom hen te imiteren. Deze vaardigheid om te imiteren is een belangrijke cognitieve ontwikkeling 

omdat ze een beweging mentaal kunnen vastleggen en kunnen reproduceren. 

(Ontwikkelingspsychologie, 2015)  

 

Tijdens het preoperationeel stadium (van 2 tot 6 jaar) in de cognitieve ontwikkeling van het kind, wordt 

de fantasie gestimuleerd. Het kind speelt andere rollen na, zoals moedertje of vadertje en leert zich in 

dit stadium ook beter verplaatsen in een ander. (Ontwikkelingspsychologie, 2015) De cliënt imiteert 

een persoon of speelt de rol van een andere persoon door het gedrag te imiteren of door zich in te 

leven. (Langley, 2006) 

 

De drie stadia van toneelspelen, ‘embodiment’, ‘projection’ en ‘role play’ zijn dus drie fasen die 

chronologisch verlopen tijdens de ontwikkeling van het kind. (Jennings , Cattanach, Mitchell, Chesner, 

& Meldrum, 1994)  

 

- Het creatief-expressief model 

 

Het ‘creative-expressive model’ of creatief-expressief model is gebaseerd op de gedachte dat 

creativiteit helend werkt. De nadruk van dit model ligt op het creatieve en het expressieve. Het doel 

van de activiteiten is om zelfvertrouwen te stimuleren. De methodes die gebruikt worden zijn 

theatertechnieken die helpen om de verbeelding aan te spreken en te stimuleren. Er kunnen 

maatschappelijke problemen aan bod komen in de activiteiten, maar die worden in deze methode niet 

besproken of uitgediept. (Langley, 2006)  

 

- Het geïntegreerd model 

 

In het ‘integrated model’ of geïntegreerd model worden twee of meerdere modellen van 

dramatherapie samen gebruikt. Een voorbeeld van dergelijke geïntegreerde dramatherapiesessies is 

wanneer het creatief-expressief model en het leren of verbeteren van vaardigheden samen ingezet 

worden.  

 

Dit model volgt een vast stramien. Eerst wordt er met de cliënten een discussie gehouden aan het 

begin van de sessies om een thema te bespreken waarrond gewerkt zal worden. Dat kan een probleem 

zijn dat door een cliënt aangebracht wordt, iets waar hij op dat moment mee zit. Het kan voorgesteld 

worden aan de groep en kan de basis vormen voor een improvisatieoefening. (Jennings , Cattanach, 
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Mitchell, Chesner, & Meldrum, 1994) Daarna worden er methodes en activiteiten uitgekozen die 

aansluiten bij het thema. Op die manier coacht de therapeut de cliënten. (Langley, 2006)  

 

Dramatherapie bij kinderen met autismespectrumstoornis of een gedragsstoornis 

 

Tot op de dag van vandaag is er nog te weinig onderzoek gedaan naar de impact van dramatherapie 

bij kinderen met autismespectrumstoornis of een gedragsstoornis. Hoewel er enkele kleinschalige 

onderzoeken gedaan zijn, kunnen ze niet als volwaardig en sluitend bewijs aangenomen worden. Ze 

geven wel een indicatie van wat de impact van dramatherapie bij die doelgroep kan zijn en ze zijn een 

basis voor verder onderzoek. Zolang er geen grootschalig en uitgebreid onderzoek gedaan wordt, 

kunnen wij ons enkel baseren op wat er wel al gepubliceerd is.  

 

Autismespectrumstoornis (ASS) is volgens de National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 

2013) een neurologische ontwikkelingsstoornis die meestal een levenslange impact heeft. De meest 

opvallende en belangrijkste kenmerken van autismespectrumstoornis zijn: minder sociale interactie, 

slechtere communicatievaardigheden, beperkte interesses en herhalende activiteiten. Daarenboven 

hebben kinderen en adolescenten vaak cognitieve problemen zoals leerstoornissen, een 

taalachterstand of emotionele en gedragsstoornissen. Deze kenmerken dragen bij aan een sociale 

kwetsbaarheid, vooral bij de meer gevoelige kinderen en jongeren.  

 

Volgens Sofie Vanderbauwhede (Vanderbauwhede, 2018) hebben kinderen met 

autismespectrumstoornis voornamelijk moeite met het begrijpen van wat ze leren uit een ervaring. 

Die vergaarde kennis kunnen zij niet inzetten in een andere context. Dat noemt men het 

generalisatieprobleem of transferprobleem in autismespectrumstoornis. (Vermeulen & Degrieck, 

2006) Ze denken dus heel eenzijdig. Ook hebben ze moeite met het herkennen en benoemen van 

emoties. Abstract denken is een hele uitdaging voor hen en het verwerken van informatie verloopt 

ook veel trager. Dat wordt bevestigd door onderzoek van Lorna Wing, een psychiater die aan de hand 

van een grootschalig onderzoek als eerste de drie basiskenmerken van autismespectrumstoornis 

benoemde. Die drie basiskenmerken worden de ‘triade van Wing’ genoemd en zijn: sociale omgang, 

communicatie en verbeelding. (Vermeulen & Degrieck, 2006) 

 

Het gevolg van de stoornissen op het vlak van de ‘triade van Wing’ is dat de kinderen stroever denken 

en handelen, ze zijn niet goed bestand tegen onverwachte veranderingen, ze zijn overgevoelig voor 

bepaalde prikkels en ze zijn vatbaar voor woede-uitbarstingen. (Vermeulen & Degrieck, 2006)  
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Tijdens dramatherapie hebben kinderen met een autismespectrumstoornis of een gedragsstoornis de 

kans om sociale situaties en emoties te leren en in te oefenen zodat ze die kunnen integreren in hun 

eigen gedrag. (Godfrey & Haythorne, 2013) 

 

Voor hen is het heel belangrijk om structuur te bieden zodat ze zeker weten wat ze moeten doen. 

(Vanderbauwhede, 2018) In het onderzoek van Godfrey en Haythorne (Godfrey & Haythorne, 2013) 

zorgden ze er ook steeds voor dat elke sessie volgens eenzelfde structuur opgebouwd werd. Op die 

manier steeg het zelfvertrouwen van de kinderen en kregen ze minder stress, want veel verandering 

is een van de redenen waarom de kinderen zoveel stress hebben.   

 

Volgens Vanderbauwhede (Vanderbauwhede, 2018) is improvisatie een hele uitdaging voor kinderen 

met een autismespectrumstoornis omdat ze moeite hebben met zelf dingen te verzinnen. Gebrek aan 

verbeelding is namelijk een van de drie basiskenmerken van een autismespectrumstoornis. 

(Vermeulen & Degrieck, 2006) Een manier om hiermee om te gaan is geleide improvisatie waarbij er 

een houvast wordt aangeboden door een situatie of een personage aan te reiken. Op die manier wordt 

er rond die situatie of dat personage een verhaal verzonnen door te associëren. Vanderbauwhede 

vertelde ook dat dezelfde dramaoefeningen gebruikt kunnen worden voor zowel kinderen met een 

autismespectrumstoornis als kinderen met een gedragsstoornis. De bedoeling van de oefeningen is 

dat elk kind leert omgaan met zijn emoties en in interactie treedt met anderen. (Vanderbauwhede, 

2018) 

 

De reden waarom we dramatherapie bij kinderen met ASS en een gedragsstoornis onderzochten, is 

omdat de leerlingen in Instituut Bert Carlier OV2 voornamelijk leerlingen zijn behoren tot type 3 en 9 

en dus voorgaande kenmerken vertonen.  

 

Link met activiteitenpakket 

 

Zoals eerder vermeld, bestaat ons uitgewerkt activiteitenpakket uit vier verschillende delen. De 

organisatie van alle activiteiten baseren we op technieken en werkwijzen van dramatherapie. Elke 

sessie zal, zoals in dramatherapie, opgebouwd zijn in drie fasen: opwarming, een activiteit en een 

afsluitingsmoment.  

 

Elke sessie begint met een opwarming. Daarvoor zijn er drempeloefeningen voorzien die de leerlingen 

moeten stimuleren om aan de effectieve activiteit te beginnen. Deze drempeloefeningen stimuleren 

spreekdurf, acteerdurf, fantasie en motivatie. Daarna werken de leerlingen aan een bepaalde 
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activiteit: een improvisatieoefening, een toneeltje of een voorleestekst. De activiteit wordt afgesloten 

met een reflectiemoment.  

 

De sessies rond improvisatieoefeningen zijn gebaseerd op het ‘creatief-expressief model’ waarin 

fantasie en creativiteit de hoofddoelen zijn. Tijdens deze activiteit is het belangrijk dat de leerlingen 

hun fantasie laten spreken en spreekdurf vertonen. De inhoud van hun improvisatie is van weinig 

belang.  

 

Tijdens de voorleessessies, leest de leerkracht een tekst voor. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen 

zelf een tekst lezen aangezien het hoofddoel mondelinge taalstimulering is. Nadat de leerkracht de 

tekst voorgelezen heeft, wordt een activiteit aan het verhaal gekoppeld.  

 

Het model waarbij de aanpak van ons activiteitenpakket het meest aansluit, is ‘het geïntegreerd 

model’ waarbij de creatief-expressieve aanpak en het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid en 

spreekdurf samengenomen worden. In het geïntegreerd model wordt er ook steeds gewerkt rond een 

thema, net zoals in ons activiteitenpakket. 

 

3.5 Toegankelijk maken van teksten 

 

Bij het zoeken naar bruikbare teksten en verhalen, is het belangrijk dat deze aansluiten bij het 

taalniveau en de leefwereld van de leerlingen. Er bestaan heel wat verhalen die inhoudelijk wel bij de 

leefwereld van de leerlingen passen, maar die vaak te veel figuurlijk taalgebruik hanteren of te moeilijk 

zijn op het vlak van woordenschat. Dat probleem hebben we reeds aangekaart in het 

onderzoeksvoorstel (zie hoofdstuk 2).  

 

Het is de opdracht van de leerkracht om teksten te beoordelen op hun toegankelijkheid en 

bruikbaarheid, en desnoods aan te passen indien nodig. René Berends, docent Nederlands aan de 

lerarenopleiding basisonderwijs van de Saxion Hogeschool Deventer, schreef het boek De leraar 

taalvaardig en beschrijft daarin enkele technieken om teksten toegankelijk te maken. 

 

Volgens Berends (Berends, 2007) moet een leerkracht eerst een tekst beoordelen op vlak van inhoud. 

Hij beslist of de tekst past bij het doel dat hij wilt bereiken en of het onderwerp past bij de leefwereld 

van de leerlingen. Daarenboven moet hij ook kijken naar de vorm, meer bepaald het taalgebruik en de 

structuur. Bovendien moet de leerkracht inzicht hebben in het niveau en de interesses van zijn 



 27 

leerlingen. Hij moet ook inschatten of de leerlingen al dan niet voorkennis hebben over het onderwerp 

of het thema. 

 

Als het dan toch blijkt dat de tekst niet gepast is voor de leerlingen, kan de leerkracht zoeken naar een 

ander verhaal of dat verhaal te proberen herschrijven. René Berends geeft enkele 

vereenvoudigingstechnieken aan: 

 

1) Splits samengestelde zinnen op en verkort te lange zinnen.  

2) Schrap of vervang te moeilijke woorden. 

3) De onvoltooid tegenwoordige tijd is gemakkelijker te volgen dan de onvoltooid 

verleden tijd. 

4) Zorg voor voldoende herhaling.  

5) Verander passieve zinnen naar actieve zinnen.  

6) Schrijf in de directe rede; spreektaal is namelijk beter te begrijpen. 

 

René Berends verduidelijkt wel dat het niet de bedoeling is om steeds alles te vereenvoudigen. 

Leerlingen moeten immers leren omgaan met moeilijkere teksten. Dit om taalverarming tegen te gaan. 

(Berends, 2007) 

 

Ook op de website van de Wablieft-krant staan enkele schrijftips over hoe teksten eenvoudiger te 

maken.  Deze krant sluit zich aan bij de tips van René Berends. Op de website staat dat zinnen niet te 

lang mogen zijn en dat zinnen van gemiddeld vijftien woorden lang genoeg zijn. Ze benadrukken ook 

dat een schrijver of leerkracht het best alledaagse woorden gebruikt. Het is af te raden om verouderde, 

formele taal te gebruiken. (Wablieft, sd) 

 

4 Verslag van het proces 

4.1 Observaties 

 

In oktober maakten we kennis met Rita Watté en de school Instituut Bert Carlier (OV2). Tijdens een 

kennismakingsgesprek spraken we af wat we tijdens het schooljaar wilden bereiken en hoe we alles 

op elkaar konden afstemmen. We stelden vast dat het van groot belang was om de leerlingen te leren 
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kennen. Om die reden observeerden we wekelijks de klassen, organiseerden we een voorleesproject 

met drie afzonderlijke leerlingen en liepen we onze doelgroepenstage bij hen op school. 

 

4.1.1 Onderzoek naar de doelgroep 

 

Eerst en vooral moesten we de doelgroep onderzoeken (zie 3.1 en 3.2) om activiteiten op maat te 

verzamelen en te ontwerpen. Voor onszelf was het belangrijk om met deze leerlingen vertrouwd te 

raken. Het was immers de eerste keer dat wij in contact kwamen met het buitengewoon secundair 

onderwijs. We wilden ons dan ook grondig voorbereiden op wat moest komen.  

 

4.1.2 Observaties semester 1 

 

Omdat we in het tweede semester ons activiteitenpakket wilden uittesten op de school, was het 

belangrijk dat de leerlingen ons kenden en ons aanvaardden als lid van het schoolteam. Daarnaast 

moesten de leerlingen zich volledig op hun gemak voelen. Om dat veilig leef- en leerklimaat tot stand 

te brengen, was het noodzakelijk dat ze gewend waren aan onze aanwezigheid. 

 

Tijdens het eerste semester gingen we wekelijks langs om de vijf klassen te observeren. (Zie bijlage 

9.2.) Tijdens die observaties creëerden we een band met de leerlingen omdat we telkens verschillende 

lessen volgden. De leerlingen zagen ons sindsdien ook als lesgevers aangezien we de leerkracht telkens 

ondersteunden tijdens de lesactiviteiten. We bouwden die vertrouwensband op met hen en de 

leerkrachten waardoor de stap om zelf een workshop te geven minder groot was. 

 

4.1.3 Voorleesproject 

 

In het kader van onze opleiding Nederlands deden we voor het vak ‘Project 2’ een voorleesproject bij 

een buso-leerling. We kregen elk een leerling toegewezen die het Nederlands ondermaats beheerst. 

Onze opdracht bestond uit vijf een-op-een-voorleessessies waaraan telkens een activiteit was 

verbonden. Op die manier konden we het laagste niveau van de leerlingen inschatten. Op basis van 

het voorleesproject bepaalden we het taalniveau van niveau 1 in ons activiteitenpakket. 
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4.1.4 Doelgroepenstage 

 

Tijdens het tweede semester na de paasvakantie moesten we in het kader van onze afstudeerstage 

kiezen waar we twee voltijdse weken stage zouden lopen: in het buitengewoon secundair onderwijs 

(buso), inclusief onderwijs (ION-begeleiding), volwassenonderwijs (CVO) ... Om onze voeling met de 

doelgroep nog te verhogen kozen we ook hier voor een stage in het buitengewoon secundair 

onderwijs. 

 

Tijdens die twee weken stage observeerden we lessen en deden we aan co-teaching. Op dat moment 

hadden we al een aantal activiteiten verzameld en ontwikkeld, waardoor we tijdens die weken al 

enkele testmomenten konden inplannen. We testten een groot deel van onze drempeloefeningen uit 

tijdens de stage, zodat we sommige oefeningen al konden aanpassen. Deze periode was ook cruciaal 

om in te schatten wat precies zou werken en wat niet.  

 

4.2 Uitschrijven literatuurstudie 

 

Alvorens we onze literatuurstudie uitschreven, raadpleegden we verschillende bronnen. Via het 

internet zochten we naar waardevolle websites, boeken en publicaties die ons informatie konden 

verschaffen over het buitengewoon secundair onderwijs, dramatherapie en drama in het deeltijds 

kunstonderwijs. Verder namen we contact op met enkele personen die ons eventueel konden helpen 

en materiaal konden aanreiken.  

 

4.2.1 Onderzoek buso en Instituut Bert Carlier 

 

Door het vak ‘Onderwijs en maatschappij’ kwamen we tijdens onze opleiding heel kort in contact met 

het buitengewoon onderwijs en hoe het onderwijslandschap in België in elkaar zit. We verdiepten ons 

hierin door de website van de Vlaamse overheid te bezoeken om zo beter de structuur, de organisatie 

en de ontwikkelingsdoelen van het buitengewoon secundair onderwijs te kunnen neerpennen. We 

vonden al snel heel wat informatie, maar het was een uitdaging om alles op een eenvoudige en 

eenduidige manier te beschrijven. We kozen er daarom voor om dit aan de hand van een schematische 

voorstelling visueel te presenteren. Het doel van het buitengewoon onderwijs en de 

ontwikkelingsdoelen staan duidelijk beschreven op de website van de Vlaamse overheid, waardoor 

dat vlot uit te schrijven was. 
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Alle informatie die we neerpenden over de school Instituut Bert Carlier, haalden we bij de school zelf 

en uit onze observaties. We vonden de visie van de school terug op hun officiële website, maar verder 

schreven we de specifieke beschrijving van onze doelgroep neer, gebaseerd op onze eigen observaties 

doorheen het volledige schooljaar. 

 

4.2.2 Onderzoek laagtaalvaardigheid 

 

Er was weinig te vinden over het begrip ‘laagtaalvaardigheid’. Het is een woord dat in geen enkele 

publicatie gebruikt wordt. We besloten toch ‘laagtaalvaardig’ te behouden in deze bachelorproef 

omdat het perfect het taalniveau van onze doelgroep beschrijft.  

 

Het begrip dat we wel terugvonden, is ‘taalzwak’. Het leunt het sterkst aan bij wat we onder 

‘laagtaalvaardig’ verstaan. Het is ook moeilijk om beide begrippen te begrenzen. Er bestaat namelijk 

geen wetenschappelijke definitie over wat taalzwak inhoudt.   

 

Verder noteerden we wat we verstaan onder ‘laagtaalvaardig’ in het buitengewoon onderwijs en in 

OKAN. Dat zijn twee verschillende contexten waarin veel laagtaalvaardige leerlingen zich bevinden en 

we wilden die nuance tussen de twee zeker verduidelijken.  

 

4.2.3 Onderzoek drama in het deeltijds kunstonderwijs 

 

Zoals vermeld in hoofdstuk 3.4 deden wij ook onderzoek naar drama in het deeltijds kunstonderwijs. 

In ons activiteitenpakket (zie bijlage 9.4) gebruikten wij allerlei oefeningen en teksten uit dictieboekjes 

die gemaakt werden door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Deinze. Ook Nele 

De Graeve, lerares in het deeltijds kunstonderwijs, hielp ons een heel eind vooruit. Ze gaf ons tips en 

reikte ons vele teksten aan, alsook oefeningen die we konden gebruiken in het pakket.  

 

Aangezien we vertrouwd zijn met lessen dictie, drama en voordracht, konden we heel wat activiteiten 

zelf maken en wisten we ook hoe we een workshop ‘dramatische expressie’ moesten aanpakken. 

Chiara De Schuymer gaf dictielessen in het kader van haar keuzestage en ze heeft ook zelf jaren dictie, 

drama en voordracht gevolgd. Door haar ervaring wisten wij hoe wij het best drempeloefeningen, 

improvisatieoefeningen en toneelteksten konden aanbrengen bij ons doelpubliek. Uiteraard pasten 
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wij de oefeningen aan omdat de leerlingen van OV2 niet altijd even mondig en expressief zijn als 

leerlingen die op vrijwillige basis toneellessen volgen. 

 

4.2.4 Onderzoek dramatherapie 

 

Op aanraden van onze promotor hebben we ook onderzoek gedaan naar dramatherapie. We namen 

contact op met enkele zelfstandige dramatherapeuten met een praktijk, maar kregen geen antwoord. 

We raadpleegden zelf boeken en bronnen om te vatten wat dramatherapie is en hoe het in zijn werk 

gaat.  

 

We vonden veel bronnen over dramatherapie in het algemeen, maar minder over dramatherapie bij 

kinderen met een autismespectrumstoornis en/of een gedragsstoornis. Alle boeken die we 

raadpleegden, zijn geschreven door praktiserende dramatherapeuten. Net dat maakt onze bronnen 

zo waardevol; ze zijn gegrepen uit het werkveld.  

 

Alle werken die we gebruikten, refereerden telkens naar één bepaalde therapeut, namelijk Phil Jones. 

We baseerden ons daarom grotendeels op zijn werk en vulden aan met andere werken.  

 

De werking van dramatherapie is grotendeels gebaseerd op de ontwikkelingspsychologie, dus besloten 

we om dat iets meer te onderbouwen met een boek over ontwikkelingspsychologie dat we ook in onze 

opleiding gebruikten.  

 

Omdat we voornamelijk werkten met een doelgroep van adolescenten met een 

autismespectrumstoornis en/of een gedragsstoornis, zochten we ook naar publicaties en onderzoek 

van dramatherapie bij deze doelgroep. Het aantal onderzoeken bij deze doelgroep is schaars en 

kleinschalig, waardoor we voor het ontwikkelen van ons activiteitenpakket ons vooral hebben 

gebaseerd op onze eigen observaties. De onderzoeken die ons wel verder op weg konden helpen, 

bevestigden onze eigen vaststellingen.  

 

4.3 Ontwerpen van het activiteitenpakket 

 

Al heel vroeg in het onderzoeksproces hadden we een idee over hoe we het activiteitenpakket wilden 

opbouwen. Het leek ons het meest logisch om te werken van makkelijk naar moeilijk en alle soorten 

oefeningen op die manier te ordenen.  
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Tijdens de observaties in het eerste semester bleek snel dat er veel niveauverschil zit tussen de 

leerlingen en dat er een groot aantal anderstalige leerlingen tot onze doelgroep behoorden. Op basis 

van die observaties besloten we om alle oefeningen, behalve de drempeloefeningen, op te splitsen in 

drie niveaus. Niveau 1 is het laagste niveau op het vlak van taal en inhoud. Onder dat niveau vallen 

oefeningen die bedoeld zijn voor voornamelijk anderstalige leerlingen die het Nederlands nog niet 

voldoende beheersen. In niveau 2 zitten oefeningen die passen bij leerlingen die een basisniveau 

Nederlands hebben (B2), maar moeite hebben met zich vlot uit te drukken en met verhalen te 

begrijpen. Niveau 3 is het hoogste niveau in ons activiteitenpakket. Het sluit aan bij het niveau van 

moedertaalsprekers of anderstalige leerlingen die zich wel voldoende kunnen uiten in het Nederlands, 

maar bij wie de spreekdurf aangewakkerd kan worden en bij wie tekstbegrip nog moeizaam verloopt. 

 

Inmiddels hadden we ook enkele tussentijdse gesprekken met Rita Watté, onze begeleidster in 

Instituut Bert Carlier. Zij vond het nodig om bepaalde thema’s aan bod te laten komen om de leerlingen 

bewust te maken en op te voeden aan de hand van dramatische expressie. Na lang wikken en wegen 

besloten we om drie thema’s aan bod te laten komen: ‘emoties’, ‘omgaan met verschil’ en ‘milieu, 

gezondheid en veiligheid’. De bedoeling van die drie specifieke thema’s is om de leerlingen sociale 

vaardigheden aan te leren zodat ze die in hun eigen gedrag kunnen integreren. 

 

4.3.1 Drempeloefeningen 

 

Het eerste deel van ons activiteitenpakket zijn drempeloefeningen. De bedoeling van zulke oefeningen 

is om op te warmen en om letterlijk de drempel naar toneel te verlagen. Het hoofddoel van deze 

opwarmers is om durf op te wekken. Elke sessie start met een of meerdere drempeloefeningen. Deze 

classificeerden we in verschillende soorten, nl. ontspanningsoefeningen, geluidsoefeningen, 

articulatieoefeningen, bewegingsoefeningen en overige oefeningen die niet in voorgaande 

categorieën passen.  

 

De ontspanningsoefeningen zijn gebaseerd op yoga, waarbij de instructeur een verhaal vertelt en de 

anderen neerliggen en zich het verhaal proberen in te beelden. De bedoeling van zulke oefeningen is 

om de leerlingen tot rust te laten komen zodat ze met een ‘fris’ hoofd en ‘fris’ lichaam aan de rest van 

de sessie kunnen beginnen.  
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De bewegingsoefeningen zijn ontwikkeld om het lichaam los te maken. Leerlingen zijn in het begin van 

een sessie eerder gespannen en hebben moeite met zich voluit te ‘geven’. Ze leren aan de hand van 

deze oefeningen om hun lichaam te gebruiken.  

 

De geluidsoefeningen zijn voornamelijk activiteiten waarbij de leerlingen zelf geluid moeten maken 

en hun stem leren gebruiken op een aangename, laagdrempelige manier. De leerlingen durven vaak 

niks te zeggen. Daarom zijn deze oefeningen perfect; omdat ze niet het gevoel hebben dat ze 

toneelspelen. Bij de geluidsoefeningen zitten ook enkele activiteiten met muziek, waardoor de 

leerlingen zich iets meer durven in te leven.  

 

We hebben specifiek articulatieoefeningen voorzien in het activiteitenpakket omdat we werken met 

anderstalige leerlingen. Velen kunnen bepaalde klanken niet goed uitspreken. Door te werken aan 

articulatie verbetert hun mondelinge taalvaardigheid. De articulatieoefeningen zijn geordend volgens 

klanken. Op die manier kan de leerkracht bepaalde klanken uitkiezen waaraan hij wil werken met de 

leerlingen. Verder werken we ook met ‘tongbrekers’. Dat is een ludieke activiteit die leerlingen graag 

doen.  

 

De overige drempeloefeningen zijn oefeningen die niet in bovenstaande categorieën thuishoren. Het 

zijn voornamelijk activiteiten waarbij de leerlingen moeten werken aan hun mimiek of waarbij ze hun 

fantasie moeten gebruiken.  

 

4.3.2 Improvisatie 

 

In het tweede deel van het activiteitenpakket ontwikkelden we improvisatieoefeningen. In dat deel 

van het pakket zijn de drie thema’s uitgewerkt, telkens op drie niveaus. 

 

Het thema ‘emoties’ spitst zich toe op het leren uitdrukken van verschillende gevoelens en het gepast 

reageren op situaties. De leerlingen hebben het moeilijk met emoties te benoemen en ze ook effectief 

met de juiste mimiek uit te beelden. De leerkracht is er telkens om de oefening in goede banen te 

leiden. De focus bij de oefeningen omtrent ‘emoties’ is dat leerlingen deze gevoelens kunnen 

uitdrukken, zowel op het vlak van mimiek en lichaamstaal, als met hun stem. 

 

In het tweede thema ‘omgaan met verschil’ worden botsende rollen of situaties aangereikt waarbij de 

leerlingen moeten improviseren. Onder omgaan met verschil verstaan we alles over ‘anders zijn’, denk 
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aan onderwerpen zoals homoseksualiteit, adolescentie, armoede en rijkdom, stereotypen en meer. 

Door te improviseren leren de leerlingen zich inleven in personages en situaties waar ze nog niet mee 

in contact gekomen zijn. Ze worden geconfronteerd met het feit dat ‘anders zijn’ niet per se ‘slecht 

zijn’ is. Het is bovendien zeer leerrijk voor de leerkracht om de leerlingen te zien reageren. Deze 

oefeningen zorgen vaak voor onverwachte wendingen.  

 

In het derde thema ‘milieu, gezondheid en veiligheid’ is het de bedoeling dat de leerlingen zich bewust 

worden van het milieu, hun gezondheid en hun en andermans veiligheid. In de oefeningen wordt hun 

basiskennis over bijvoorbeeld sorteren gebruikt om anderen bewust te maken dat dat belangrijk is 

voor het milieu. De leerlingen krijgen opnieuw personages en situaties aangereikt waarmee ze aan de 

slag gaan. De lessen dramatische expressie kunnen dus een mooie link vormen met hetgeen ze leren 

over bijvoorbeeld veiligheid om dat daarna in een bepaalde situatie te kunnen toepassen. Dat thema 

valt ook gemakkelijk te integreren in de lessen BGV (Beroepsgerichte Vorming) door aan de hand van 

een voorleestekst een project te doen rond recycleren bijvoorbeeld. 

 

4.3.3 Toneel 

 

Het derde deel in het activiteitenpakket bestaat uit toneelteksten die in de drie thema’s en op drie 

niveaus opgedeeld zijn. De bedoeling van de teksten is dat de leerlingen effectief stukjes vanbuiten 

leren en zowel hun tekst op een expressieve manier kunnen brengen als zich kunnen inleven in de 

personages. Dat is al een hoog niveau voor de leerlingen. Sommigen geraken slechts tot improvisatie, 

terwijl anderen zeker genoeg groeien in hun mondelinge taalvaardigheid en spreekdurf zodat ze 

kunnen toneelspelen.  

 

Zoals we in hoofdstuk 4.2.3 reeds vermeldden, beschikten we over dictieboekjes van de Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans in Deinze. Hierin vonden we heel wat bruikbaar materiaal zoals 

korte dialoogjes, toneelteksten en gedichten van bijvoorbeeld Shel Silverstein. Ook bezochten we een 

aantal bibliotheken . We gingen niet alleen op zoek naar teksten die we zelf ooit hebben gespeeld 

maar zochten we ook naar toneelstukken van enkele gerenommeerde auteurs. Zo kregen Arne Sierens, 

Bart Moeyaert en Hugo Claus een plaatsje in ons activiteitenpakket. We gingen ook ten rade bij Yvonne 

Peiren, dramaturge en archiefverantwoordelijke bij NTGent, die ons enkele toneelteksten aanreikte. 

 

Wel hadden we wat moeite bij het vereenvoudigen van bepaalde teksten. Figuurlijk taalgebruik en 

moeilijke woorden moesten worden aangepast zonder dat de betekenis of de schoonheid van de tekst 
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verloren ging. Vereenvoudigingstechnieken van de Wablieft-krant en René Berends hielpen ons 

gelukkig heel wat vooruit.  

 

4.3.4 Voorleesteksten 

 

Het laatste hoofdstuk van het activiteitenpakket bestaat uit voorleesteksten. Zoals al eerder vermeld, 

maakt dat minder deel uit van ‘dramatische expressie’ en kunnen deze oefeningen als iets aparts 

beschouwd worden.  

 

De teksten zijn ook hier opgedeeld per thema en per niveau. Bij elke tekst zijn voorbeeldvragen 

genoteerd die de leerkracht kan stellen aan de leerlingen voor, tijdens of na het voorlezen. Daarnaast 

staat er ook een voorbeeldactiviteit uitgelegd die gekoppeld kan worden aan de voorleessessie. De 

bedoeling van een voorleestekst is dat er effectief tijdens of achteraf nog iets met die tekst en de 

inhoud ervan gedaan wordt. Op die manier wordt dramatische expressie gekoppeld aan verhaalbegrip. 

 
We kozen de teksten in het pakket heel nauwkeurig uit. We wilden namelijk heel uiteenlopende 

onderwerpen aan de kaak stellen zoals de Tweede Wereldoorlog, depressie, kansarmoede, drugs ... Bij 

deze delicate onderwerpen verzonnen we steeds een ludieke, speelse activiteit zodat de inhoud van 

de tekst niet te hard aankomt. We verzamelden de voorleesteksten op dezelfde manier als de 

toneelteksten. Ook hier maakten we gebruik van de dictieboekjes. Vervolgens doken we ons verleden 

in en stuitten we op heel wat bruikbare verhalen van verschillende jeugdauteurs zoals Brigitte Minne, 

Detty Verreydt, Ed Franck, Patricia De Landtsheer, Annie M.G. Schmidt ... Aangezien we niet enkel 

kinder- of jeugdverhalen wilden integreren, zorgden we ook voor ietwat moeilijkere verhalen. Vandaar 

dat de dierenverhalen van Toon Tellegen niet mochten ontbreken. Ook een aantal vertalingen van 

sprookjes en enkele kortverhalen verdienden volgens ons een plaats in het activiteitenpakket. Het was 

niet altijd eenvoudig om bij het thema ‘milieu, gezondheid en veiligheid’ een bijpassende tekst te 

vinden. Daarom verzonnen we soms zelf een verhaal rond bijvoorbeeld een actueel krantenartikel. Op 

die manier bieden we een waaier van teksten aan. 
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4.4 Evaluatie/testen van het materiaal 

 

We wilden natuurlijk niet zomaar een activiteitenpakket afleveren zonder deze activiteiten effectief 

uit te testen in het buitengewoon secundair onderwijs. Daarom staken we zelf sessies in elkaar met 

onze ontwikkelde oefeningen en testten we deze uit in vijf verschillende klassen in de buso-school 

Instituut Bert Carlier OV2. 

 

We hadden het vertrouwen van de leerlingen al gewonnen door de observaties, het voorleesproject 

en onze doelgroepenstage, waardoor de stap naar een dramasessie minder groot was. We spraken af 

om telkens met twee de sessie te geven en om een iemand te laten observeren. Op die manier konden 

we gemakkelijk en op het moment zelf noteren wat er goed verliep, wat er minder goed verliep en hoe 

de leerlingen reageerden op de oefeningen.  

 

Acht weken lang hebben wij verschillende oefeningen uitgetest in de vijf klassen. (Zie hoofdstuk 3.2.2.) 

We testten voornamelijk drempeloefeningen, improvisatieoefeningen en voorleesteksten uit. Het was 

belangrijk dat de leerlingen geleidelijk kennismaakten met dramatische expressie. Pas tijdens de 

laatste weken oefenden we met de leerlingen op toneel.  

 

We hebben niet alle oefeningen uit het pakket kunnen uitproberen, maar wel het merendeel ervan. 

Zo konden we sommige activiteiten aanpassen en beter inschatten wat werkt en wat niet werkt bij 

onze doelgroep. Nadien vroegen we zowel aan de leerkrachten als de leerlingen om hun favoriete 

oefeningen op te sommen. Deze hebben we in het pakket aangeduid met een ster.  

 

De observaties van de dramasessies zijn in bijlage terug te vinden. (Zie bijlage 9.3.) Hieronder 

vermeldden we kort onze conclusies die we haalden uit onze observaties. 

 

Uit onze observaties kunnen we voor de drempeloefeningen concluderen dat de leerlingen ‘het 

griezelbos’, ‘goeiemorgen’ en ‘de doos’ de leukste oefeningen vonden. Deze activiteiten wilden ze 

steeds opnieuw doen en staken boven alle andere uit. Alle oefeningen dienen als opwarming voor het 

grotere werk en dragen bij tot de ontwikkeling van spreekdurf en motivatie. De leerlingen deden de 

ene oefening liever dan de andere. Toch zetten ze zich steeds in en zijn we erin geslaagd om de 

leerlingen los te krijgen en warm te maken voor toneel. 
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Na de opwarmingsoefeningen gingen we over naar improvisatieoefeningen. Onze doelgroep vond 

improvisatie fantastisch, al hadden de leerlingen tijd nodig om eraan te wennen. Het voordeel van 

improvisatie is dat de leerlingen heel vrij zijn en dat ze eigenlijk geen fouten kunnen maken. Elke 

individuele leerling heeft bij deze activiteiten vooruitgang geboekt op vlak van spreekdurf en 

mondelinge taalvaardigheid, hoe klein of groot die ook was. De oefeningen waarover de leerlingen het 

meest enthousiast waren, zijn: ‘de emotiebus’, ‘bellen aan de deur’ en ‘bankje in het park’. De 

leerlingen vroegen zelfs in volgende sessies of ze nog eens de ‘emotiebus’ mochten spelen. Die 

oefening was een echte hit. 

 

We hebben ook een voorleestekst kunnen testen in onze klassen. Het verhaal werd in elke klas anders 

ontvangen. Het paste eerder bij de jongere leerlingen en minder bij de oudere. Er is een groot verschil 

tussen de leerlingen op vlak van tekstbegrip, maar ze kunnen elkaar wel goed helpen. Na de bespreking 

van de tekst waren ze allemaal mee met de inhoud van het verhaal. 

 

We willen zeker ook benadrukken dat we een enorme vooruitgang hebben gezien bij de leerlingen. Op 

een korte tijd zijn sommige leerlingen helemaal opengebloeid. Dat geldt niet voor iedereen, maar we 

kunnen wel zeggen dat elke leerling gegroeid is, hoe klein of groot die verandering ook mag zijn. We 

zijn omvergeblazen door hun positieve ontwikkeling in spreekdurf en mondelinge taalvaardigheid. Ook 

de leerkrachten konden dat volmondig bevestigen.  

 

5 Verslag van het product 

5.1 Activiteitenpakket 

 

Na het verzamelen en aanpassen van materiaal goten we alle oefeningen in een pakket in een 

uniforme stijl. In de inleiding van het activiteitenpakket beschrijven we hoe het er structureel uitziet 

zodat de gebruiker weet hoe hij aan de slag kan gaan.  

 

Bij elke activiteit staan enkele praktische zaken uitgelegd zoals de duur en het doel van de oefening, 

welk materiaal er nodig is en een instructie voor de gebruiker van het pakket. Bij elke oefening waar 

extra kaartjes voor nodig zijn, staan deze onmiddellijk na de uitleg. We besloten om telkens een aantal 

kaartjes te voorzien om de gebruiker op weg te zetten. Het is de bedoeling om de gebruiker een 

leidraad te gevens. Hij kan dus zelf nog extra kaartjes maken. Op die manier perken we zijn vrijheid 

niet in. 
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Bij de oefeningen waarvoor we bronnen geraadpleegd hebben, noteerden we steeds een 

bronvermelding onder de uitleg van de activiteit. De oefeningen zonder bronvermelding hebben we 

zelf gemaakt. 

 

Het activiteitenpakket kan u vinden in bijlage 9.4. 

 

5.2 Toneel met Instituut Bert Carlier 

 

Het tweede product dat we ontwikkeld hebben tijdens ons proces, is een kleine toneelvoorstelling met 

de vijf klassen van Instituut Bert Carlier OV2. We staken een voorstelling in elkaar waarin elke klas en 

een aantal leerkrachten een rol toebedeeld kregen.  

 

Dit product was eerder een extraatje voor de leerlingen. Nadat we wekenlang workshops gaven over 

dramatische expressie, was toneel de laatste stap. We integreerden bepaalde oefeningen uit de 

workshops in de toneelvoorstelling om op die manier de drempel naar toneel te verlagen.  

 

We willen hier ook graag nog eens benadrukken dat de focus ligt op de mondelinge taalvaardigheid 

van de leerlingen, op het ontwikkelen van spreekdurf en bovenal op het plezier maken op scène. Het 

eindproduct, de toneelvoorstelling, blijft voor ons minder belangrijk dan het proces dat de leerlingen 

doormaken. Het plezier dat zij ervaren en de vooruitgang die zij boeken op het vlak van mondelinge 

taalvaardigheid primeert.  

 

De voorstelling die we in elkaar boksten staat dus niet beschreven in ons activiteitenpakket, omdat het 

specifiek geschreven was voor de school en omdat het aangepast was aan de talenten van de 

leerlingen. We kenden onze doelgroep namelijk door en door waardoor we een heel persoonlijke 

voorstelling in elkaar konden steken.  

 

De voorstelling Op reis met OV2 ging over de vijf klassen die elkaar kwijtraakten door een storm. Elke 

klas kreeg hierbij een specifiek land of werelddeel toegekend waar ze zogezegd beland waren met hun 

vlot en voerden daarover een stukje op. De laatste klas (klas 5) moest op het einde van de voorstelling 

alle andere klassen ‘oppikken’ om op die manier terug te keren naar Instituut Bert Carlier, hun thuis.  

 

We herschreven het lied We know the way van Vaïana en maakten er het begin- en eindlied van onze 

voorstelling van.  
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Het toneel vond plaats op de speelplaats van de school en het decor werd gemaakt door de leerlingen 

zelf. Tijdens de lessen BGV werkten de leerlingen aan het decor. Ze maakten outfits van stukjes stof, 

palmbomen van kartonnen kokers, een achtergrond met oud behangpapier ... Omdat we tijdens onze 

workshops en in ons activiteitenpakket o.a. focussen op milieu, werd het decor volledig uit 

gerecycleerd materiaal gemaakt. Zo maakten we er de leerlingen ook van bewust dat ze hele mooie 

dingen kunnen maken met materiaal dat anders weggegooid wordt. Op die manier werd er heel 

vakoverschrijdend gewerkt. 

 

Een andere reden waarom we voor gerecycleerd materiaal kozen, is omdat de leerkrachten bij gebrek 

aan extra middelen vaak met hun eigen loon materiaal aankopen. We wilden de leerlingen niet alleen 

milieubewust maken en leren werken met afval, maar ook de leerkrachten niet al te veel belasten met 

het aankopen van extra materiaal. 

 

De toneelvoorstelling, die we opvoerden voor ouders en sympathisanten, was het sluitstuk van onze 

reis in OV2. We hebben een heel schooljaar gewerkt met de leerlingen en leerkrachten en we konden 

dit in schoonheid afsluiten met een geslaagde voorstelling die heel wat positieve emoties losweekte. 

De leerlingen hebben zich zo hard ingezet en zich volledig uitgeleefd tijdens het toneelstuk. We lopen 

over van trots en voldoening als we terugkijken op wat we samen met hen bereikt hebben.  

 

6  Hiaten, perspectieven en nieuwe domeinen 

6.1  Hiaten 

 

Een eerste hiaat in onze bachelorproef is dat we enkel werkten met leerlingen uit het buitengewoon 

secundair onderwijs, specifiek in onderwijsvorm 2. Laagtaalvaardige leerlingen zijn evenwel ook te 

vinden in de andere opleidingsvormen in het buitengewoon secundair onderwijs, in OKAN en ook in 

het algemeen secundair onderwijs.  

 

Ons activiteitenpakket is niet specifiek toegespitst op andere contexten waarin laagtaalvaardige 

leerlingen zich bevinden, maar kan daarom niet minder ingezet worden. Activiteiten op niveau 1 

kunnen perfect uitgevoerd worden door OKAN-leerlingen en leerlingen uit de andere 

opleidingsvormen in buso. Het is dan ook aan de gebruiker van het pakket om te beslissen welke 
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oefeningen passen bij zijn doelgroep. Verder zijn de oefeningen van niveau 2 en 3 inzetbaar bij 

laagtaalvaardige leerlingen in het secundair onderwijs.  

 

Omdat we onze activiteiten opgedeeld hebben in drie niveaus, is het gemakkelijk om oefeningen te 

selecteren en die in een andere context in te zetten. Dat is slechts een voorspelling aangezien we dit 

niet getest hebben in het werkveld. 

 

Een tweede hiaat is dat we niet specifiek hebben gefocust op poëzie. Poëzie valt namelijk wel onder 

dramatische expressie, maar we hebben bewust gekozen om dit er niet bij te nemen aangezien er vaak 

een figuurlijk taalgebruik gehanteerd wordt. Dat is voor leerlingen met een autismespectrumstoornis 

en voor laagtaalvaardige leerlingen moeilijk.  

 

Een laatste hiaat in de bachelorproef is dat we enkel met de klassen uit fase 1 gewerkt hebben. We 

hebben dus geen workshops gedaan bij klas 6 en 7 uit fase 2. Fase 2 heeft slechts negen uren GASV 

per week (zie hoofdstuk 3.1.2) die we niet mochten inpalmen van de school zelf. Ons activiteitenpakket 

konden we met andere woorden niet uittesten bij de oudste leerlingen.  

 

6.2  Perspectieven 

 

We hebben op slechts acht weken workshops gegeven en materiaal getest. Op die tijd hebben we zo 

veel vooruitgang geboekt met de leerlingen, dat we ons afvragen welke resultaten dramatische 

expressie kan leveren op een langere termijn.  

 

Als er gedurende een schooljaar elke week een workshop dramatische expressie gegeven kan worden, 

zouden de resultaten op vlak van spreekdurf en mondelinge taalvaardigheid nog hoger liggen. We 

geloven dat dramatische expressie het middel is om op een laagdrempelige en aangename manier te 

werken aan taal.  

 

We vermeldden eerder al dat het activiteitenpakket ook in andere contexten zoals OKAN ingezet kan 

worden. In OKAN zouden de activiteiten specifiek gebruikt kunnen worden om aan taalverwerving te 

doen in plaats van aan taalstimulering. De oefeningen bevatten op zich veel nieuwe taalinput. Het is 

authentiek materiaal waarmee de leerkracht aan de slag kan gaan.  
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6.3  Nieuwe domeinen 

 

In deze bachelorproef hebben we ons toegespitst op de mondelinge taalstimulering bij 

laagtaalvaardige leerlingen. Dat is slechts één aspect van taal waaraan we met onze activiteiten 

werken. De voorleesteksten zijn al een stap in een andere richting, namelijk begrijpend lezen.  

 

Een mogelijke nieuwe bachelorproef zou kunnen gaan over begrijpend lezen bij laagtaalvaardige 

leerlingen. Tijdens een van onze gesprekken met Rita Watté kwam het ter sprake dat er op de huidige 

markt geen verhalen bestaan die passen bij de leefwereld van de leerlingen en tegelijk ook aansluiten 

bij hun taalniveau. Wegens gebrek aan tijd konden we ons niet toespitsen op het herschrijven van 

verhalen van jeugdauteurs, maar dat zou een eventuele volgende stap kunnen zijn.  

 

Het lijkt ons interessant om enkele jeugdboeken aan te passen zodat ze ook gelezen kunnen worden 

door laagtaalvaardige leerlingen. Het doel zou kunnen zijn om laagtaalvaardige leerlingen te 

stimuleren op vlak van leesplezier en begrijpend lezen.  

 

We merkten dat er zeer weinig materiaal beschikbaar is voor leerlingen in het buitengewoon secundair 

onderwijs. Daarom hadden we nog een tweede idee voor een nieuwe bachelorproef: een 

stadswandeling rond sagen en legenden op een expressieve wijze voor laagtaalvaardige leerlingen.  

 

Ons product, het activiteitenpakket, is afgewerkt en kan gebruikt worden om de leerlingen kennis te 

laten maken met dramatische expressie. Daarna zou er een stadswandeling ontwikkeld kunnen 

worden rond sagen en legenden waarbij de leerlingen kennismaken met de verhalen. Aan de verhalen 

kunnen activiteiten gekoppeld worden waarbij de leerlingen oefenen op dramatische expressie. Op 

die manier wordt er voortgebouwd op spreekdurf, verhaalbegrip en mondelinge taalvaardigheid.  

 

Aangezien beide voorstellen specifiek voortbouwen op ons onderzoek en materiaal, lijkt het ons een 

schitterend idee om dat opnieuw in Instituut Bert Carlier (OV2) uit te testen. De leerlingen hebben nu 

een volledig schooljaar vooruitgang geboekt en zijn de ideale doelgroep om verder mee aan de slag te 

gaan. Op die manier kan ons onderzoek verdergezet worden en zal verder onderzoek meer waarde 

hebben omdat dezelfde leerlingen de testpersonen zijn. Zo kan er duidelijker vastgesteld worden wat 

het effect is van dramatische expressie bij laagtaalvaardige leerlingen. Bovendien is het een kans om 

meer materiaal te ontwikkelen voor jongeren in het buitengewoon secundair onderwijs.  
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7 Besluit 

 

Dramatische expressie bij laagtaalvaardige leerlingen is een onderwerp waar zo veel mee gedaan kan 

worden. Tijdens ons onderzoeksvoorstel bleek het een uitdaging om onze onderzoeksvraag zodanig te 

begrenzen dat we slechts een specifiek doel over zouden houden. Uiteindelijk zijn we daarin geslaagd 

en begrensden we onze onderzoekvraag naar ‘Hoe kunnen wij op een buso-school met opleidingsvorm 

2 aan de hand van verhalen en expressie-oefeningen de taalontwikkeling en het taalbegrip van 

laagtaalvaardige leerlingen stimuleren?’  

 

We besloten om deze onderzoeksvraag nog eens op te delen in twee deelvragen. Ten eerste hoe we 

voor de leerlingen materiaal konden ontwikkelen en ten tweede hoe we voor de leerkracht een 

handleiding konden ontwikkelen. We besloten om twee vliegen in één klap te slaan en een 

activiteitenpakket te ontwikkelen met oefeningen voor de leerlingen, maar tegelijkertijd ook een 

handleiding voor de leerkracht.  

 

Alvorens we aan de ontwikkelingsfase konden beginnen, analyseerden we onze doelgroep. Eerst en 

vooral deden we onderzoek naar het buitengewoon secundair onderwijs. We onderzochten de 

algemene structuur en organisatie, hoe lessen georganiseerd worden en wat de ontwikkelingsdoelen 

zijn. Daarna verdiepten we ons in de situatie van Instituut Bert Carlier OV2, aangezien we specifiek op 

die school werkten. We ondervonden aan den lijve hoe het buitengewoon secundair onderwijs in 

elkaar zit en werkt omdat we een volledig schooljaar hebben meegelopen op de school.  

 

Aan de hand van onze observaties in de vijf klassen, leerden we elke leerling persoonlijk kennen. We 

creëerden een hechte vertrouwensband die essentieel was voor de testmomenten. Ook door het 

voorleesproject en onze doelgroepenstage kregen we een beter inzicht in wat laagtaalvaardigheid 

precies is. Het was belangrijk dat we het niveau van de leerlingen konden inschatten om activiteiten 

op maat te verzamelen en maken.  

 

Verder deden we onderzoek naar dramatherapie en drama in het deeltijds kunstonderwijs. Drama in 

het deeltijds kunstonderwijs bleek een goede bron te zijn voor de verschillende soorten oefeningen 

die er bestaan rond mimiek en spreekdurf en technieken om daaraan te werken. Al het materiaal 

moest wel steeds aangepast worden aan het taalniveau van de buso-leerlingen. 
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Uit dramatherapie haalden we voornamelijk inzichten in hoe om te gaan met leerlingen met een 

autismespectrumstoornis of een gedragsstoornis. De leerlingen behoren tot een specifieke doelgroep 

waarbij je niet zomaar kan binnenwandelen en verwachten dat een dramasessie vlekkeloos verloopt. 

Uit dramatherapie leerden we dat structuur een belangrijke factor is. Elke sessie moet volgens 

hetzelfde stramien opgebouwd worden, namelijk in drie fasen: opwarming, een activiteit en ten slotte 

een afsluitingsmoment. We baseerden ons op het geïntegreerd model van dramatherapie waarbij de 

creatief-expressieve aanpak en het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid en spreekdurf 

samengenomen worden. Wij werkten steeds rond een bepaald thema, wat ook een kenmerk is van 

het geïntegreerd model.   

 

De beschrijving van ons proces is vrij uitgebreid, maar dat is omdat we een heel intensief traject 

afgelegd hebben. Wij hebben doorheen het schooljaar bijzonder veel bijgeleerd en omdat we zo vaak 

in de school aanwezig waren om ons materiaal te testen, hadden we de tijd om alles aan te passen 

waar nodig. We kunnen het als de grote sterkte van ons activiteitenpakket beschouwen dat we 

effectief heel veel oefeningen getest hebben in het werkveld. Het resultaat is een activiteitenpakket 

dat goed doordacht is, dat gebruiksvriendelijk is en tot in de puntjes uitgewerkt is.  

 

Bovendien hebben we met ons tweede product, het toneelstuk met de leerlingen van Instituut Bert 

Carlier, een onvergetelijke ervaring achter de rug. Het was de kers op de taart en we hebben daardoor 

kunnen waarnemen hoeveel vooruitgang we met hen geboekt hebben.  

 

Ten slotte sloten we ons eindverslag af met enkele kritische noten en perspectieven voor de toekomst. 

We stelden enkele nieuwe onderwerpen voor voor verder onderzoek en hopen dat ons werk 

voortgezet kan worden. 
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9 Bijlagen 

9.1 Bronnenlijst 

9.2 Observaties van de specifieke doelgroep 

9.3  Evaluaties testmomenten 
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Bijlage 9.1. Bronnentabel 

 

Bibliografische referentie (APA) Type 

bron 

Korte inhoud Reflectie bron op bruikbaarheid 

AKOV. (sd). Algemene ontwikkelingsdoelen OV1-2 . 

Opgehaald van site van de Vlaamse Overheid: 

http://eindtermen.vlaanderen.be/buitengewo

on-onderwijs/secundair-

onderwijs/opleidingsvorm1-2/algemene-

ontwikkelingsdoelen/Algemene-

ontwikkelingsdoelen-OV1-2.pdf 

 

Document 

van 

website 

Eindtermen heeft het buso niet maar vanuit de 

overheid hebben ze wel een aantal 

ontwikkelingsdoelen vastgelegd voor zowel OV1 als 

voor OV2. Deze doelen zijn na te streven. 

Deze bron komt van de website van de Vlaamse 

Overheid en hierop baseren de onderwijskoepels 

hun leerplannen.  

Bert Carlier is deel van het stedelijk onderwijs dus 

we zullen ons vooral moeten focussen op de 

leerplannen (als die er zijn voor buso) van het 

Gemeenschapsonderwijs (GO!).  

Door onze activiteiten te baseren op de 

ontwikkelingsdoelen zorgen we ervoor dat deze 

behaald worden. 

AKOV. (sd). Algemene ontwikkelingsdoelen OV1-2 . 

Opgehaald van site van de Vlaamse Overheid: 

http://eindtermen.vlaanderen.be/buitengewoon-

onderwijs/secundair-onderwijs/opleidingsvorm1-

2/algemene-ontwikkelingsdoelen/Algemene-

ontwikkelingsdoelen-OV1-2.pdf 

 

AKOV. (sd). Algemene uitgangspunten OV1-2. 

Opgehaald van site van de Vlaamse Overheid: 

http://eindtermen.vlaanderen.be/buitengewo

on-onderwijs/secundair-

onderwijs/opleidingsvorm1-2/algemene-

Document 

van 

website 

Het algemene centrale uitgangspunt van OV1 en 

OV2 is vooral zorgen dat de jongeren zelfstandig 

leren zijn en kunnen communiceren zodat ze 

kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Deze bron is eerder bruikbaar wanneer we 

beginnen met het creëren van ons 

activiteitenpakket. Zo weten we aan welke doelen 

we moeten werken en eventueel bereiken. 

http://eindtermen.vlaanderen.be/buitengewoon-onderwijs/secundair-onderwijs/opleidingsvorm1-2/algemene-ontwikkelingsdoelen/Algemene-ontwikkelingsdoelen-OV1-2.pdf
http://eindtermen.vlaanderen.be/buitengewoon-onderwijs/secundair-onderwijs/opleidingsvorm1-2/algemene-ontwikkelingsdoelen/Algemene-ontwikkelingsdoelen-OV1-2.pdf
http://eindtermen.vlaanderen.be/buitengewoon-onderwijs/secundair-onderwijs/opleidingsvorm1-2/algemene-ontwikkelingsdoelen/Algemene-ontwikkelingsdoelen-OV1-2.pdf
http://eindtermen.vlaanderen.be/buitengewoon-onderwijs/secundair-onderwijs/opleidingsvorm1-2/algemene-ontwikkelingsdoelen/Algemene-ontwikkelingsdoelen-OV1-2.pdf


 

uitgangspunten/Algemene-uitgangspunten-

OV1-2.pdf 

 

Instituut Bert Carlier. (sd). Instituut Bert Carlier. 

Opgehaald van Scholen stad Gent: 

https://scholen.stad.gent/ibc 

 

 

Website Het is de website van de school waarmee we 

samenwerken. Daar kunnen we allerlei informatie 

terugvinden over de school zelf, hoe ze de 

verschillende onderwijsvormen aanbieden, het 

beleid van de school. 

→ Focus in OV2 ligt bij type 2,3 en 9. 

Deze bron kan ons verder helpen bij de informatie 

over de school zelf in onze bachelorproef.  

Vooral de sectie rond opleidingsvorm 2 is van 

belang aangezien we daar zullen observeren en 

focussen in onze BAP. 

Vooral de sectie ‘Beleid’ zal voor ons belangrijk zijn 

om te bekijken want daar zit het schoolreglement, 

wat hun visie is op evalueren (zodat wij hiermee 

rekening kunnen houden in ons 

activiteitenpakket) en hoe ze de zorg van de 

leerlingen aanpakken.  

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. (2007, 

september). Van handelingsplanning tot 

handelingsplan in het buitengewoon 

onderwijs. Opgehaald van Eindtermen 

Vlaanderen: 

http://eindtermen.vlaanderen.be/buitengewo

on-

onderwijs/handelingsplan/webinfo_handplan

_2007_09.pdf 

 

Document 

van 

website 

Het is belangrijk om te weten dat elke leerling in 

OV2 geen algemeen leerplan volgt maar een op 

maat gemaakt handelingsplan. Dit handelingsplan is 

eigen aan elke leerling en zoekt steeds naar 

vernieuwing en verbetering.  

Handelingsplannen kunnen ook gebruikt worden 

voor leergroepen.  

Dit document gaat over hoe je als school of als 

leerkracht een handelingsplan opstelt en hoe het 

proces verloopt. 

We zouden wel het element kunnen gebruiken 

van de cyclus om misschien op basis daarvan te 

kunnen weten hoe zo’n plan wordt opgesteld. 

Veel aandacht zullen we hieraan niet besteden 

aangezien de meeste handelingsplannen op maat 

gemaakt zijn voor elke leerling vanaf het begin van 

het schooljaar.  

Watté, R. (2017, oktober 3). Eerste 

kennismakingsgesprek bachelorproef. (C. Van 

Acker , C. De Schuymer, & F. Piron, 

Interviewers) 

 

Interview Tijdens dit gesprek maakten we kennis met onze 

contactpersoon op de school Bert Carlier. We 

bespraken het onderwerp van de bachelorproef en 

vroegen aan Rita wat zij van ons verwacht. We 

Dit gesprek was zeer bruikbaar voor beide 

partijen. We werden op de hoogte gebracht van 

het doel van de bachelorproef en konden meteen 

brainstormen over ideeën en mogelijke 



 

maakten al een eerste brainstorm en maakten 

verdere afspraken.  

activiteiten. Dit was de eerste grote stap in ons 

proces.  

Langley, D. (2006). An Introduction to Dramatherapy. 

Londen: SAGE Publications. 

 

Boek 

(internatio

nale bron) 

Dit boek is een handboek als introductie op 

dramatherapie. We willen ons baseren op de 

methodes en technieken uit dramatherapie en dit 

boek is geschreven door een Britse 

dramatherapeute. Aan de hand van haar 

praktijkervaring legt zij uit wat dramatherapie is, 

wat werkt, volgens welke modellen er gewerkt 

kunnen worden en welke technieken mogelijk zijn.  

Dit boek is heel duidelijk waardoor het zeker 

bruikbaar is. Alles rond dramatherapie wordt in 

klare taal uitgelegd en het is zeer waardevol 

aangezien het een auteur is die vakervaring heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 9.2. Observaties van de specifieke doelgroep 

 

 

 

 

 

OBSERVATIES VAN DE SPECIFIEKE DOELGROEP 

Observaties en kritische noot  



 

Observatie vrijdag 13/10 – Klas 2 bij R. (lesuur 1 - 2): GASV1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 GASV: Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming 

Leerling In deze les zaten er drie leerlingen. Een daarvan heeft een autismespectrumstoornis. Hij heeft dus zeer veel structuur nodig. 
 

Klasgroep - groepsdynamisch Aan het begin van de les vraagt een bepaalde leerling iets over een stage waarover hij had gehoord van iemand uit klas 4. Daarop komt al snel een reactie van 
de autistische leerling. De leerkracht zorgt er meteen voor dat hij rustig blijft. De lerares stelt hem gerust dat er niks zal veranderen aan de planning.  

Klasgroep - inhoudsgebonden De leerlingen zijn elk apart bezig met een reeks oefeningen.  
- Een leerling is bezig met geld. Hij leert teruggeven en leerde hoe hij ook op meerdere manieren twintig euro vormen, dat met valse muntjes en 

briefjes.  
- Een andere leerling is zelfstandig bezig met hoofdrekenen. 
- De derde leerling is eigenlijk iemand die meer talige ondersteuning nodig zou hebben. De leerkracht zit bij deze leerling om samen de rekening te 

bekijken en ervoor te zorgen dat hij alles begrijpt wat op de rekening staat. Hiervoor gebruikt ze kaartjes. Op die kaartjes staan allerlei groenten en 
fruit. Zo kan de leerling zich gemakkelijk voorstellen wat bv. een tomaat is.  

  
Tijdens de les vraagt de ene leerling wanneer ze nog eens zullen koken. Daarop zegt de leerkracht dat hij naar de kalender moet kijken. Zo spoort de leerkracht 
de leerling aan om meer zelfstandig te zijn en zelf te zoeken naar een antwoord.  
 

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

Leerlingen moeten steeds het eerste lesuur hun tanden poetsen alvorens de les kan beginnen. 
Ze schrijven het lesonderwerp in hun agenda en de leerkracht komt controleren. Pas nadat de agenda is gecontroleerd, vangt de les aan. Hier wordt steeds 
gedifferentieerd. Iedereen kiest een onderwerp dat hen wordt aangeboden: werken met euro’s of hoofdrekenen. 
 



 

Observatie vrijdag 13/10 – Klas 4 bij D. (lesuur 1 – 2): BGV 

 

Leerling J. is een stille leerling. X. is een vlotte leerling en haar taalniveau is goed. Zij verbetert andere leerlingen (taal). D. is redelijk ‘wild’ tijdens het lesgebeuren. 
Zijn taalniveau is ook oké. T. is ook een vlotte leerling, haar taalniveau is iets minder (speciale ‘sch’). Da. is een heel onzekere, stille leerling.  
 

Klasgroep - groepsdynamisch  De leerlingen zijn tijdens deze les zeer rustig. Enkel D. durft al eens iets te roepen naar een andere leerling. De leerkracht weet goed hoe gij moet 
reageren. (Tegen D. iets strenger, tegen X. op een zachtere toon.) 

Klasgroep - inhoudsgebonden  De leerlingen leren tijdens deze les werken met ‘pyrograaf’. Ze maken een tekening die ze zelf gekozen hebben op een houten plaat en daarop maken 
ze met een speciaal toestel gaatjes waardoor de tekening een speciaal effect krijgt. 
- De leerlingen werken rustig. 
- D. stelt af en toe vragen aan de leerkracht. 
- T. krijgt hulp bij opstarten pyrograaf. 
- J. komt later binnen en zegt niet veel, hij krijgt wat hulp van de leerkracht. 
- Da. komt 35 minuten te laat, is zeer stil en werkt zelfstandig verder. (Is zeer onzeker – negatief over zichzelf; maakt een mooie tekening, zegt er zelf 
over: het is lelijk, het is niet goed. 
- D. vraagt af en toe de aandacht door op de bank te kloppen of iets te roepen. (Daar wordt niet veel aandacht aan geschonken door de leerkracht. Af en 
toe zegt hij wel eens zijn naam.) 
- L. komt net voor het einde van het lesuur binnen. 
- J. is al even klaar met zijn tekening en zit zwijgend voor zich uit te staren. 
 

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

De banken van de leerlingen staan in een vierkant. X. en T. zitten naast elkaar. De anderen zitten verspreid. Achteraan in de klas zijn werktafels aanwezig. 

 

 

 
 



 

 Observatie vrijdag 13/10 – Klas 1 bij W. (lesuur 1 - 2): BVG2 

  

                                                           
2   BGV: BeroepsGerichte Vorming 

Leerling Er zijn vijf leerlingen aanwezig in deze klas. Normaal zijn ze met zes, maar M. is een leerling die niet vaak in de les zit.  
De leerlingen zijn twaalf of dertien jaar en twee meisjes zijn autistisch.  
M. is een leerling die een negatieve invloed heeft op de rest van de klas. Ze is een deugniet, permitteert zich veel en dat zorgt ervoor dat de andere leerlingen 
schrik hebben van haar. Deze leerling komt vaker niet naar de les dan wel.  
 
Een leerling is moe en verveelt zich. Hij kijkt om de vijf minuten op de klok. Hij zit er duidelijk tegen zijn zin.  
 
De leerlingen zijn wel heel enthousiast over Halloween en de uitstap naar de boerderij die ze zullen maken.  
 

Klasgroep - groepsdynamisch De leerlingen zijn lief en lijken vrij goed overeen te komen. Blijkbaar zijn ze rustig omdat M. niet in de les zit. Ze heeft de neiging om de boel op stelten te zetten 
en dat laat een grote indruk achter bij de andere leerlingen. De twee jongens spreken vaak Turks tegen elkaar. De leerkracht geeft daar telkens een opmerking 
over.  
 
Terwijl de leerlingen individueel werken, praten ze een beetje. Soms tegen elkaar, maar vaak in zichzelf.  

Klasgroep - inhoudsgebonden De leerlingen werken eerst in een werkbundel. Deze oefeningen maken ze om te werken aan hun fijne motoriek. De oefeningen zijn o.a. punten verbinden, 
zigzaggen, doolhof, krullen overtekenen, een verbindtekening met cijfers, enz. De leerlingen werken individueel en op hun eigen tempo. Ze mogen ook zelf 
kiezen welke oefeningen ze eerst maken.  
 
Tijdens het tweede deel van de les mogen de leerlingen verder knutselen aan hun spin (Halloween). Ze versieren een papieren spin met crêpepapier om die 
dan op te kunnen hangen in het lokaal.  

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

De banken vormen één grote bank. De leerlingen zitten met drie aan een kant, met telkens een stoel ertussen. De leerkracht heeft zicht op iedereen. Al het 
materiaal voor de les ligt in het midden van de tafel.  
 
De leerlingen vullen hun agenda in. De leerkracht controleert. Daarna poetsen de leerlingen hun tanden omdat dat thuis vaak niet gedaan wordt.  
 
Voor de leerlingen met een autismespectrumstoornis hebben ze een speciaal dagoverzicht op school.  
 
De radio speelt zachtjes op de achtergrond terwijl de leerlingen aan het werken zijn.  
 



 

Observatie vrijdag 13/10 – Klas 3 bij C. (lesuur 3 – 4): BGV 

 

Leerling Twee leerlingen zijn vandaag aanwezig in de klas: S. en I.  
St. komt blijkbaar regelmatig niet opdagen.  
Aan S. zullen we ook voorlezen (Nederlands Project 2) aangezien hij nood heeft aan extra taalondersteuning.  
 

Klasgroep - groepsdynamisch Beide leerlingen komen goed overeen en het valt vooral op dat je als leerkracht ook ‘losser’ moet zijn. Je moet wel tijdig inspringen wanneer ze iets 
zouden doen dat niet mag. De leerlingen mogen bv. niet zomaar snuisteren in de kasten van de leerkracht.  
Duidelijke structurele regels zijn hier nodig.  
 

Klasgroep - inhoudsgebonden In deze lessen leren de leerlingen vooral werken aan hun fijne motoriek. Ze moeten schilderen, knippen, plakken, binnen de lijntjes kleuren … Dat lijkt 
voor ons vanzelfsprekend, maar deze leerlingen hebben die oefening wel degelijk nodig. Ook stimuleert de leerkracht de leerlingen door ze zelf te laten 
beslissen welke kleuren ze willen combineren.  
Positieve bekrachtiging is heel belangrijk. De leerlingen kweken zo meer zelfvertrouwen en hebben het gevoel dat ze wel degelijk iets kunnen. Ze vragen 
ook regelmatig of het goed is. 
 

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

Ook hier controleert de leerkracht eerst de agenda en pas daarna vangt de les aan.  
Een leerling uit een andere klas komt zomaar bij het begin binnen in de klas. Ze moet eigenlijk in de les godsdienst zitten maar ze wil bij mevr. C.  zijn. 
Mevr. C. zegt tegen de leerling dat ze eerst braaf naar de les godsdienst moet gaan. Als ze daar eerst een uurtje goed haar best heeft gedaan, mag ze 
meehelpen knutselen voor Halloween. De leerkracht stuurt een bericht in de ‘Whatsapp’-groep3 naar de andere leerkracht, om tot een compromis te 
komen. 
 

 

 

 

  

                                                           
3 De ‘Whatsapp’-groep wordt gebruikt onder de leerkrachten zodat ze op de hoogte blijven van alle leerlingen. Het kan zijn dat de ene leerling niet komt opdagen in de les. Dat kunnen ze allemaal meedelen in de groep. 

Ook de leerlingenbegeleiding zit in de groep, zij geven het meeste tips over hoe ze de leerlingen moeten aanpakken. Wanneer een leerling moeilijk gedrag vertoont in de les, kan de leerkracht hulp vragen aan de 

leerlingenbegeleiding. Die nemen de leerling dan meestal apart om over het voorval te praten. Wie weet zit de leerling met opgekropte gevoelens. 

 



 

Observatie vrijdag 13/10 – Klas 5 bij S. (lesuur 3 – 4): BGV  

 

Leerling S. is een stille leerling, zij praat bijna niet. Ook D. is heel stil. Di.’s taalniveau is oké. Ook Dy’s  (stottert wel soms) en M’s taalniveau is redelijk goed. M.’s 
taalniveau is oké. Y’s taalniveau is zeer zwak. 

Klasgroep - groepsdynamisch  In deze klasgroep heerst een vreemde dynamiek. Sommige leerlingen zijn heel stil, anderen zijn heel uitbundig.  

Klasgroep - inhoudsgebonden  Tijdens deze les maken de leerlingen ‘dürüm’.  
- Y. doet alles zelfstandig. Hij is vlotter dan de andere leerlingen. Hij reageert daardoor ook redelijk ‘fel’. Hij verveelt zich. 
- M. is heel ad rem in haar antwoorden. Als iets kapot is zegt ze tegen de leerkracht: ‘Jullie moeten dringend nieuwe kopen, dat weten jullie toch.’ 
- Di. wil geen hulp bij het fijnsnijden van look. Nochtans is de look veel te grof gesneden. Als de leerkracht hier een opmerking over maakt en zegt; ‘Ik zal 
eens voortonen hoe je het beter kan doen, Diego’, zegt hij: ‘Nee, ik doe het op mijn manier.’ Hij weigert alle hulp, hij is zeer koppig. 
- M. is een heel vriendelijke leerling die alles opruimt zonder dat hem iets gevraagd wordt. Hij geeft geen commentaar op de andere leerling en hij is zeer 
vrolijk. 
- D. en M. zitten bijna de hele les op hun stoel. D. is motorisch niet zo sterk. 
- Y. verveelt zich en loopt soms rond met zijn handen in zijn zakken. Hij wil meer doen. 

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

Hier werkten de leerlingen in een keuken. Vooraan in de keuken staan de tafels in een rechthoek. Zo kunnen de leerlingen elkaar aan het werk zien. 
Achteraan zijn de keukentoestellen en het fornuis. Als de leerlingen klaar zijn met koken, worden de banken verplaatst zodat ze aan tafel kunnen gaan. 

  



 

Observatie vrijdag 13/10 – Klas 1 bij A. (lesuur 3 – 4): GASV 

 

Leerling K. is heel geïnteresseerd in voetbal. Hij heeft een laag leesniveau en zijn Nederlands is vrij zwak.  

Klasgroep - groepsdynamisch Tijdens het lezen mompelt K. waardoor V. afgeleid is.  
 
De meisjes vinden het planten van de kruiden leuk, maar de jongens zijn niet enthousiast. Zij beginnen te spelen met de gieter.  
 
De leerlingen houden van memory. E. is heel competitief.  

Klasgroep - inhoudsgebonden Deze les wordt er gewerkt aan begrijpend lezen en het planten van enkele kruiden op de speelplaats.  
De leerlingen lezen elk een boekje (van verschillende taalniveaus) waarbij een vragenblad hoort. Er is een beurtrol voor wie wanneer in de zetel mag 
zitten om te lezen en wie aan de tafel moet blijven. Ze vullen de vraagjes in na het lezen en de juf controleert de antwoorden.  

- Er is een enorm niveauverschil.  
- Op die manier worden de interesses van de leerlingen aangesproken en er is sprake van intrinsieke motivatie.  

 
Tijdens het tweede deel van de les gaan de leerlingen buiten op de speelplaats muntplantjes planten.  
 
Omdat er nog wat tijd over is na het planten, spelen de leerlingen nog een spelletje memory.  

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

De banken staan apart zoals in een standaard klaslokaal. Achteraan staan twee zetels en een tafeltje. 

 

  



 

Observatie woensdag 25/10 – Klas 2 bij T. (lesuur 1-2): BGV 

 

Leerling G. is autistisch en wiebelt heel erg op zijn stoel.  

Klasgroep - groepsdynamisch  
G. wordt opeens heel kwaad en stormt de klas uit. Hij heeft een discussie met A. over een balpen. G. komt na vijf minuten terug met twee 
hulpleerkrachten die de discussie tussen A. en G. proberen op te lossen. A. loopt dan ook weg. De andere twee leerlingen doen intussen verder maar 
draaien met hun ogen. G. wordt aangemoedigd om verder te werken maar hij weigert, intussen is A. terug en daagt hij G. verder uit. G. steekt zijn 
middelvinger uit en begint daarna terug te werken, A. weigert te werken en gooit zijn tekening op de grond. A. daagt nu ook de leerkracht uit.  
 
G. is de ruzie beu en probeert sorry te zeggen. A. doet eerst moeilijk maar aanvaardt de excuses wel.  
 
Daarna werken alle leerlingen verder aan hun tekeningen.  

Klasgroep - inhoudsgebonden  Tijdens deze les moesten de leerlingen hun schilderij afwerken.  

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

Het is een praktijkklas waarin de banken in een U-vorm tegen de bank van de leerkracht staan.  

 

  



 

Observatie woensdag 25/10 – Klas 2 bij T. (lesuur 3-4): BGV 

 

Leerling Een van de andere leerlingen van deze klas is kwaad over de ruzie van de voorbije twee lesuren. Hij heeft geen zin in de wandeling en doet tegendraads.  
A. doet heel vervelend. Hij loopt steeds weg op straat en weigert bij de groep te blijven.  

Klasgroep - groepsdynamisch Het botert niet zo goed tussen de leerlingen.  
G. en A. hebben vrede gesloten. 

Klasgroep - inhoudsgebonden Tijdens deze twee lesuren maken de leerlingen een wandeling door Gent op zoek naar straatkunst. De leerkracht heeft een route uitgestippeld en de 
leerlingen krijgen elk een kaart zodat ze mee kunnen zoeken.  
 
Tijdens de wandeling zijn de leerlingen vrij enthousiast en poseren ze voor de foto’s.  

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

De wandeling door Gent is niet zo lang, maar het duurt wel een tijdje vooraleer de leerlingen doorhebben wat ze moeten doen.  

 

  



 

Observatie donderdag 26/10 – Klas 4 bij R. (lesuur 5): GASV 

 

Leerling Vijf leerlingen van de zes zijn aanwezig.  

Klasgroep - groepsdynamisch De leerkracht moet regelmatig duidelijk maken dat ze niet door elkaar mogen praten. Ook durven ze soms eens grof uit de hoek te komen naar een 
andere leerling toe. De leerkracht speelt hier meteen op in. 
 

Klasgroep - inhoudsgebonden De les vangt aan nadat de agenda is ingevuld en gecontroleerd is door de leerkracht. De leerkracht stelt een aantal vragen over de vorige les. Het is nl. 
belangrijk dat de leerlingen een link kunnen leggen met de vorige les. Tijdens de vorige les moesten ze een e-mail scrhijven. Er werd gefocust op de 
aanspreking, het onderwerp, de afsluiting, de inhoud van de mail zelf …. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen zelf alle antwoorden geven. Nadat 
de leerlingen met behulp van de leerkracht de leerstof van de vorige les hebben herhaald, vertrekken ze naar het computerlokaal. 
In het computerlokaal werkt iedereen met behulp van ‘Google Classroom’4 aan verschillende taken.  
 

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

Leerlingen schrijven eerst het onderwerp van de les in de agenda. Ze wisselen van lokaal aangezien het een ICT-les is. 

 

  

                                                           
4 ‘Google Classroom’ is een handige tool om de leerlingen zelfstandig te laten werken aan oefeningen.  

 



 

Observatie donderdag 26/10 – Klas 3 bij T. (lesuur 6 - 7): BGV 

 

Leerling Opnieuw zijn  S. en I. aanwezig. Ditmaal is St. wel aanwezig maar hij verlaat de klas al redelijk snel. 
De leerlingen zijn zeer open. Het is belangrijk om voldoende aandacht te geven aan de leerlingen, ik werkte deze les voornamelijk samen met I. Hij vraagt 
af en toe mijn mening over het schilderij.  
 

Klasgroep - groepsdynamisch De klas wordt verstoord doordat St. plots het klaslokaal verlaat. De leerkracht stuurt meteen een bericht in de ‘Whatsapp’-groep om te voorkomen dat 
St. de les komt verstoren. 

Klasgroep - inhoudsgebonden De leerlingen moeten hun tekening afwerken. De leerkracht ondersteunt de leerlingen in het kiezen van de kleuren maar laat de leerlingen toch zeer vrij.  
De leerkracht kijkt erop toe dat er niet te veel verf wordt verspild.  
 

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

Er is wat rumoer op de speelplaats aangezien St. niet naar de les wil gaan. De leerlingenbegeleiding probeert te voorkomen dat St. ook andere klassen 
zou storen. Ook een leerling uit een andere groep wil niet meer naar haar klas.  
 

 

  



 

Observatie donderdag 26/10 – Klas 1 bij L. (lesuur 6 - 7): BGV 

 

Leerling E. is een ‘drukke’ leerling. Ook K. is af en toe rumoerig. De meisjes zijn eerder stil. (M. is afwezig.) 
E.’s taalniveau is oké. K.’s taalniveau is zwak. F. spreekt heel goed. V. en Mi. maken af en toe fouten tegen uitspraak. 

Klasgroep - groepsdynamisch  Tijdens de les babbelen K. en E. heel veel. De meisjes houden zich bezig met de opdracht. 

Klasgroep - inhoudsgebonden  Tijdens deze les maken de leerlingen ‘slijm’ voor Halloween. 
- E. wordt even apart gezet met de koptelefoon. Hij is te druk. 
- De leerlingen spelen een bingospel met Halloweenkaartjes.  
- De meeste leerlingen werken heel goed mee. (Enkel E. niet) 

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

De banken staan in een rechthoek opgesteld. De leerlingen mogen tijdens het knutselen vrij rondlopen. 

 

  



 

Observatie vrijdag 17/11 – Klas 1 bij W. (lesuur 1-2): BGV 

 

Leerling F. ziet er niet gelukkig uit en begint te wenen. De juf wilt praten met haar maar ze wilt niet. Wanneer een andere leerkracht komt, neemt ze F. even mee.  
M. is eens aanwezig in de les.  

Klasgroep - groepsdynamisch M. stoort de anderen en eist vaak de aandacht op. Ze is ook heel ongeduldig en werkt tegen.  

Klasgroep - inhoudsgebonden De leerkracht deelt de werkjes van de vorige les uit. De leerlingen werken verder aan borduur- of naaiwerkjes. Ze prikken gaatjes in een tekening en 
moeten dan met naald en draad de rand ‘kleuren’. Dat is opnieuw een oefening op de fijne motoriek.  

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

De agenda wordt ingevuld en de tanden worden gepoetst.  
De banken vormen één grote bank.  

 

  



 

Observatie vrijdag 17/11 – Klas 4 bij D. (lesuur 1-2): BGV 

 

Leerling Momenteel een klas van acht leerlingen omdat een deel van klas 3 er ook is. I. is heel druk.  
Er zijn slechts twee meisjes aanwezig.   

Klasgroep - groepsdynamisch Het is een gemengde klas omdat er een tekort aan leerkrachten is vandaag. Ze lijken wel vrij goed overeen te komen.  
De jongens spreken vaak onderling Turks.  
 
I. zit apart en krijgt een kleurplaat want hij is al klaar met zijn werk. Hij loopt veel rond en gaat telkens achter zakdoeken want hij is verkouden.  

Klasgroep - inhoudsgebonden Er zijn veel leerkrachten ziek en dit is een vervangles. De leerlingen doen aan pyrografie, ze branden dus een tekening in hout en moeten dat dan 
schilderen.   
 
Enkele leerlingen zijn al aan het schilderen, sommigen zijn nog aan het houtbranden, en één leerling schildert op papier. Zij is motorisch nog niet sterk 
genoeg om al op hout te schilderen.  

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

 De leerlingen zitten in een praktijkklas. De banken staan in een U-vorm rond de bank van de leerkracht.  

 

 

  



 

Observatie vrijdag 17/11 – Klas 4 bij T. (lesuur 3-4): BGV 

 

Leerling Momenteel een klas van acht leerlingen omdat een deel van klas 3 er ook is. I. is heel druk.  
Er zijn slechts twee meisjes aanwezig.  

Klasgroep - groepsdynamisch De sfeer in de klas slaat volledig om. E, I. en R. zingen in het Turks en gooien met isomo.  
I. kuist de isomo op.  
L. heeft geen zin en doet wat yoga op haar stoel.  
De twee andere meisjes maken scoobidoo’s maar ze pakken ze van elkaar af en lopen door het lokaal achter elkaar.  
 
De klasgroep is heel onrustig, slechts één leerling werkt rustig aan zijn tekening.  

Klasgroep - inhoudsgebonden De leerlingen moeten een tekening maken in hun persoonlijk boek.  
 
E. en R. willen niet kleuren en vragen naar maaltafels.  

Schoolse en/of  

situationele gegevens 

 De leerlingen zitten in een praktijkklas waar de banken in rijen staan. De leerlingen vormen groepjes en zitten wat samen.  

 

  



 

Kritische noot 

 

Deze observaties vonden plaats tijdens het eerste semester. Na de kerstvakantie zijn de klasindelingen veranderd en zijn enkele leerlingen van 

school gegaan. Er zijn ook enkele leerkrachten weggegaan en bijgekomen.  

De onderlinge sfeer tussen de leerlingen is dus veranderd doorheen het jaar. Deze observaties waren voornamelijk om het niveau van de 

leerlingen in te schatten, om de werking van de lessen en school te observeren en om de leerlingen individueel beter te leren kennen.  

 

 

 

  



 

Bijlage 9.3. Evaluaties testmomenten 

 

 

 

 

 

UITTESTEN VAN HET MATERIAAL 

Evaluaties 

 

 



 

 

INHOUDSTAFEL 

 

I. Drempeloefeningen 

 Ontspanningsoefening 

 Lichamelijke oefeningen 

1) Spiegelen 

2) De woesj 

3) Tableau vivant 

4) Dansslang 

5) Het griezelbos 

6) Slow motion 

 Geluidsoefeningen 

1) Spelen met geluid 

2) De echoput 

3) Music maestro 

4) Syntheseoefening geluid en beweging 

 Articulatieoefening 

 Algemene drempeloefeningen 

1) Jabbertaal 

2) Goeiemorgen  

3) De doos 

4) De plastic zak 

5) blibliblibob 

II. Improvisatieoefeningen 

 
 De stoel 

 De emotiebus 

 Iets opbiechten 

 Bellen aan de deur 

 Waarzegger 

 Bankje in het park 

III. Voorleesteksten



 

 

 

 

SCHOOL 

Naam Bert Carlier 

Gemeente Gent 

Naam begeleider Mevrouw Watté 

Opleidingsvorm OV 2 

Klas 1 – 2 – 3 – 4 – 5  Aantal leerlingen: 5 – 3 – 2 – 5 – 5  

Datum 24/04/2018 + 25/04/2018 + 02/05/2018 + 08/05/2018 + 09/05/2018 

Lesonderwerp Spelen met klank en taal 

Lesuur 2u per klas, per testmoment 



 

I. DREMPELOEFENINGEN 
 

  EVALUATIE: Ontspanningsoefening (1) 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

Deze klas werd samengenomen met klas 3 

aangezien er in klas 3 maar 1 leerling 

aanwezig was. 

 

A. heeft concentratieproblemen, 

waardoor je vaak iets moet herhalen.  

 

De groep komt over het algemeen wel 

goed met elkaar overeen, K. is niet echt 

actief maar doet wel hard zijn best. 

 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 

F. heeft het moeilijk met praten omwille 

van een tandprobleem, hij is hiervoor in 

behandeling maar het belemmert hem in 

het uitspreken van verschillende klanken. 

 

Wanneer G. te enthousiast wordt, kan hij 

flauwvallen. Hij heeft het ook zeer moeilijk 

met zich te concentreren op iets. Hij is snel 

afgeleid. 

E. heeft soms moeite met woordenschat. G. 

en E. jutten elkaar gemakkelijk op. (3 

leerlingen) 

Deze klas werd samengenomen met klas 

1 aangezien er in klas 3 maar 1 leerling 

aanwezig was. 

 

S. is heel verlegen omdat hij de taal nog 

niet helemaal beheerst. Hij durft wel 

meer wanneer zijn vriend I. aanwezig is. 

I. was die dag afwezig. 

 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 



 

Wat ging goed? Twee leerlingen zeiden dat ze effectief tot 

rust waren gekomen. Er was zelfs een 

leerling die niet meer wakker wilde 

worden.  

 

De leerlingen verstonden het verhaal van 

de schelp en konden het verhaal 

navertellen.  

F. en E. waren helemaal tot rust gekomen 

en konden ook een negatieve gedachte 

meegeven aan de schelp.  

De leerling heeft moeite met het 

verstaan van verhalen. Hij kon nadien 

het verhaal navertellen en zeggen wat ze 

moesten doen. (Negatieve gedachten 

meegeven met de schelp.) 

Wat ging minder 

goed? 

Het is soms nog moeilijk voor de 

leerlingen om aan een negatieve gedachte 

te denken als dat niet in het hier en nu 

gebeurt.  

G. heeft het moeilijk met zich te 

concentreren en om zijn ogen te sluiten. Hij 

vond het achteraf wel jammer dat hij niet 

beter had geluisterd naar het verhaal.  

Het is moeilijk voor S. om volledig tot 

rust te komen en te denken aan een 

negatieve gedachte als hij op dat 

moment blij is.  

 

Ook wanneer K. dicht bij hem in de buurt 

was, was het moeilijk om gefocust te 

blijven. K. en S. lachten vaak. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De meesten vonden het een goede 

oefening. Ze moesten er wel aan wennen 

om helemaal tot rust te komen. 

Ze vonden het een goede oefening om tot 

rust te komen.  

 

G. vond de actievere oefeningen leuker. Hij 

geeft zelf aan dat hij het moeilijk heeft met 

stilliggen.  

De leerlingen vonden het niet zo een 

goede oefening om tot rust te komen.  



 

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: D. en S. moeten nog wat meer durf tonen. Ze houden zich nog te 

veel in, vooral S. 

Dr. heeft moeite om zich te concentreren en zich te gedragen 

wanneer er te veel impulsen zijn. Het beste wat er dan gedaan 

kan worden, is even zeggen dat hij altijd naar de gang mag om 

even af te koelen.  

 

Dr. moet naar het medisch onderzoek en is zeer zenuwachtig, dit 

is ook de reden waarom hij wat moeilijker gedrag vertoonde.  

 

Di. zat niet in de les maar was er in de ochtend wel bij (klas 1 +3). 

Er waren ongeveer een viertal leerlinge aanwezig. 

 

S. en J. hebben moeite met verhalen te verstaan en zich lang te 

concentreren. Normaal zitten er in deze klas meer leerlingen 

maar een aantal leerlingen waren naar het medisch onderzoek.  

Er waren twee leerlingen aanwezig. 

Wat ging goed? Een aantal leerlingen gaven aan dat het toch hielp om hun 

negatieve gedachten mee te geven met de schelp.  

Ze vonden de oefening rustgevend. 

Wat ging minder 

goed? 

Dr. stoorde de ontspanningsoefening voortdurend door 

commentaar te geven of te bewegen. Deze oefening is moeilijk 

bij leerlingen die zich niet goed kunnen concentreren of die 

zenuwachtig zijn door externe zaken.  

S. had het verhaaltje rond de schelp niet zo goed verstaan. 

Nabespreking was dus zeker nodig. J. heeft ook bijna niks van het 

verhaal verstaan aangezien hij een beetje in slaap is gevallen. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden het verhaal van de schelp mooi en wilden 

de oefening wel nog eens doen maar niet op de grond. 

Ze vonden de oefening niet zo leuk en wilden ook liever op 

kussens of op een matje liggen.  



 

 

  

 

Hoe kan het beter? 

 

De ontspanningsoefening kan beter uitgevoerd worden wanneer er niks speciaals gebeurt die dag. 

De volgende keer moeten we yoga-matjes voorzien in plaats van de leerlingen op de grond te laten liggen. Misschien moeten we 

ook de leerlingen die waarschijnlijk zullen lachen, wat verder uit elkaar leggen.  

 



 

  EVALUATIE: Spiegelen 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

A. denkt dat hij zich niet zal kunnen 

concentreren en geeft ook aan dat hij niet 

aan de oefening zal deelnemen.  

 

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. K. is 

degene die wat meer begeleiding nodig 

heeft zodat hij wat losser wordt. 

F. is afwezig. E. en G. zijn wel aanwezig en 

hebben veel energie. G. reageert 

zenuwachtig.  

 

 

S. en I zijn aanwezig. Ze zijn nog wat 

beschaamd en moeten losgemaakt 

worden. Vooral S. durft weinig.  

Wat ging goed? F. durft al een aantal bewegingen zelf uit 

te proberen.  

 

M. en V. hebben nood aan aansporing van 

de leerkracht maar eenmaal de leerkracht 

erbij staat en stapje voor stapje helpt, dan 

gaat het vlot.  

Het was een goed idee om deze oefening in 

stilte te doen. Op die manier houden we het 

nog even rustig.  

Het nabootsen van lichamelijke 

bewegingen gaat goed. 

Wat ging minder 

goed? 

De leerlingen hebben moeite met het 

bedenken van bepaalde bewegingen. Het 

is noodzakelijk dat de leerkracht bij 

bepaalde leerlingen blijft kijken of blijft 

aansporen. 

De leerlingen hebben moeite met een 

bepaalde expressie vol te houden. Ze 

moeten vaak lachen.  

 

S. heeft moeite met 

gezichtsuitdrukkingen en is een beetje 

stijf. Hij buigt niet veel door de benen en 

maakt altijd ‘kleine’ bewegingen.  

 



 

 

K. doet niet altijd mee en zit vaak op de 

bank. 

Ze nemen de bewegingen niet echt serieus. 

Ze doen vaak dezelfde beweging omdat ze 

die grappig vinden. E. en G. jutten elkaar 

snel op waardoor er tijdens een oefening 

vaak onrust wordt gecreëerd.  

Ze nemen de oefening nogal speels op. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden het moeilijk om zelf 

bewegingen uit te vinden. Ze hebben vaak 

aansporing nodig van de leerkracht.  

 

Ze vonden het leuk om zelf bewegingen te 

doen die de ander moest nabootsen.  

De leerlingen vonden het geen erg leuke 

oefening. 

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

De leerlingen zijn vandaag met vijf. D. heeft moeite met rustig te 

blijven en maakt voortdurend geluiden. Nochtans beginnen de 

leerlingen met een ontspanningsoefening.  

 

Omdat de leerlingen de neiging hebben om steeds te gaan zitten, 

werden aan het begin van de les een aantal regels vastgelegd; de 

leerlingen mogen niet leunen of zitten of anders moeten ze tien 

keer pompen.  

 

D. moet al in het begin van de les de klas verlaten omdat hij de 

drukte niet aankan.  

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. J. maakt al meteen een grapje. Hij 

geeft een opmerking over het lawaai dat er ‘s ochtends was door 

de toneeloefeningen van de andere klassen. Dy. doet alsof hij 

een andere naam heeft. Hij spreekt meteen heel luid. Di. geeft 

een antwoord. De vorige les heeft hij geslapen maar hij heeft dus 

duidelijk wel geluisterd.  

 

De meeste leerlingen schudden zich niet volledig los. Ze zijn nog 

wat terughoudend. S. ergert zich aan Di. en spoort hem aan om 

mee te doen. 



 

 

  

Wat ging goed? Het lukt zeer goed wanneer de leerlingen eerst letten op hun 

mimiek en pas daarna op lichaamshouding.  

 

De leerlingen durven steeds meer en meer dingen na te doen. 

De leerlingen luisteren wel heel aandachtig. Het is erg rustig in 

de klas.  S. spoort Di. terug aan om mee te doen als hij geen zin 

heeft. S. heeft pijn aan haar voet maar besluit om toch mee te 

doen en recht te staan. Na een tijdje doen alle leerlingen echt 

goed mee. 

Wat ging minder 

goed? 

/ De leerlingen zijn nog niet helemaal ‘los’. Ze zijn terughoudend.   

J. doet niet mee met de spiegeloefening in het begin. Hij leunt de 

hele tijd op de bank. Na wat aansporing doet hij de 

spiegeloefening voor. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De stappen vonden ze gemakkelijk. Er was een goede overgang.  Ze vonden de oefeningen leuk. 

 

Hoe kan het beter? 

We moeten ervoor zorgen dat de leerlingen eerst nog wat losser zijn door een andere oefening te voorzien als instap. 

Misschien moeten we eerst focussen op mimiek en het nabootsen daarvan om pas daarna ook het volledige lichaam te gebruiken. 

 



 

  EVALUATIE: Woesj 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

V. en F. hangen zeer nauw samen en 

vergeten soms het derde meisje M.  

 

A. en K. doen dit keer mee aan alle 

oefeningen.  

 

M. ‘hangt’ aan de leerkrachten en geeft 

heel vaak knuffels.  

 

K. staat recht en doet mee met de 

oefeningen die worden gegeven door de 

leerkrachten.  

 

A. eist heel veel aandacht op. Zeker als hij 

geen aandacht krijgt, doet hij er alles aan 

om die aandacht toch te krijgen van de 

leerkrachten.  

De les begon stroef aangezien G. heel 

onrustig was. Hij had verloren tijdens een 

voetbalwedstrijd en kan niet goed tegen 

zijn verlies. Dat zorgde ervoor dat we eerst 

met G. moesten praten zodat hij rustiger 

werd. Er werd ook met hem afgesproken 

dat, als hij het moeilijk had, hij meteen de 

klas mocht verlaten zonder iets te zeggen. 

 

F. was heel spontaan vandaag en durfde 

heel veel te vertellen.  

 

E. was een beetje moe van de 

voetbalwedstrijd en had ook te veel 

gegeten. Desondanks wou hij graag 

meedoen.  

I. en S. zijn aanwezig. Ze hebben er zin in.  

 

I. vraagt zelfs al of ze de ‘de emotiebus’ 

en ‘de stoel’ (vorige workshop) opnieuw 

mogen doen.  



 

Wat ging goed? De leerlingen deden allemaal mee en je 

zag een glimlach op hun gezicht.  

 

K. deed de hele oefening mee. Dit was 

voor ons de eerste keer dat K. een volledig 

oefening meedeed. 

De leerlingen deden allemaal mee en elke 

leerling vond ook een nieuwe beweging uit. 

  

Ze hadden heel snel door dat ze ‘de woesj’ 

moesten doorgeven met het geluid erbij. 

De leerlingen doen goed mee met ‘de 

woesj’. Ze moeten wel nog wat 

loskomen; hun bewegingen zijn vrij stijf. 

Wat ging minder 

goed? 

Eerst hadden ze het niet echt door dat ze 

het ‘woesjgeluid’ erbij moesten doen. De 

instructie kon beter worden gegeven. 

 

G. moest halverwege even naar buiten 

omdat het hem te veel werd en omdat hij 

niet kon luisteren naar wat gezegd werd 

door de leerkracht. 

De leerlingen weten nog niet goed wat 

ze moeten doen. Als de juffen tonen wat 

ze moeten doen durven ze al wat meer. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden het vooral leuk om 

zelf eens een beweging te bedenken. 

Twee van de drie meisjes volgen dansles 

dus zij konden gemakkelijk een beweging 

uitvinden om door te geven. 

 

Zelfs K. vond een beweging uit om door te 

geven. 

De leerlingen vonden de oefening niet zo 

speciaal. Ze vonden het leuk om  eens gek 

te doen maar vonden andere oefeningen 

die dag leuker. 

De leerlingen hebben niet echt een 

uitgesproken mening over deze 

oefening.  

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

D. is niet aanwezig. De leerlingen zijn met vier (D., T., X., Y.).  

 

D. en S. zijn afwezig. De meesten zijn wat vermoeid door de 

warmte maar ze durven wel te antwoorden op de vragen van de 

leerkrachten.  



 

 

  

D. is redelijk druk maar hij kan wel in de klas blijven deze keer. 

Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan de workshop. De 

leerlingen maken eerst het gezicht en het lichaam los. 

De. houdt zich wat meer afwezig. Hij lacht wel mee met de 

grapjes en hij beleeft plezier tijdens het toneelspelen. Dy. houdt 

zich eerder afzijdig, hij wacht af wat de anderen doen. Als hij 

merkt dat de andere leerlingen ook goed meedoen, gaat hij er 

ook ten volle voor.  

 

J. voelt zich eerder beschaamd en durft niet meteen mee te 

doen.  

Wat ging goed? D. doet goed mee. Hij maakt af en toe een ‘raar’ geluid en stelt 

nogal wat vragen tijdens de oefening. D. staat te spelen met 

blokken maar doet toch mee. 

S. doet goed haar best en doet ook meteen mee vanaf het begin. 

Dy. houdt zich eerst afzijdig maar doet uiteindelijk wel mee. 

Zeker als het sneller moet, vindt hij het grappig.  

Wat ging minder 

goed? 

De leerlingen zijn redelijk stijf.  X. en T. zijn nog niet helemaal 

‘los’ en staan wat te kijken.  

J. doet niet mee maar geeft ook aan dat hij moe is vandaag. Hij 

observeert de anderen.  

 

Wat vonden de 

leerlingen? 

Het is moeilijk om deze leerlingen soms in te schatten. Als ze niet 

meedoen, betekent dat niet per se dat ze het niet leuk vinden. 

Ze durven gewoon vaak niet. 

De leerlingen vonden het een vreemde oefening en begrepen 

niet goed wat ze moesten doen. 

Hoe kan het beter? De leerlingen van klas 4 zijn moeilijker los te krijgen. Misschien omdat het ochtend is?  

 



 

  EVALUATIE: Tableau vivant  

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

V. en F. hangen zeer nauw samen en 

vergeten soms het derde meisje M.  

 

A. en K. doen dit keer mee aan alle 

oefeningen.  

 

M. ‘hangt’ nogal aan de leerkrachten en 

geeft heel vaak knuffels.  

 

K. staat recht en doet mee met de 

oefeningen die worden gegeven door de 

leerkrachten.  

 

A. eist heel veel aandacht op. Zeker als hij 

geen aandacht krijgt, doet hij er alles aan 

om die aandacht toch te krijgen van de 

leerkrachten. 

De les begon stroef aangezien G. heel 

onrustig was. Hij had verloren tijdens een 

voetbalwedstrijd en kan niet goed tegen 

zijn verlies. Dat zorgde ervoor dat we eerst 

met G. moesten praten zodat hij rustiger 

werd. Er werd ook met hem afgesproken 

dat, als hij het moeilijk had, hij meteen de 

klas mocht verlaten zonder iets te zeggen. 

 

F. was heel spontaan vandaag en durfde 

heel veel te vertellen.  

 

E. was een beetje moe van de 

voetbalwedstrijd en had ook te veel 

gegeten. Desondanks wou hij graag 

meedoen. 

I. en S. zijn aanwezig. Ze hebben er zin in.  

 

I. vraagt zelfs al of ze de ‘de emotiebus’ 

en ‘de stoel’ (vorige workshop) opnieuw 

mogen doen. 



 

Wat ging goed? Zowel F. als V. kwamen zelf af met allerlei 

andere situaties die we konden naspelen. 

We hadden eerst een aantal voorbeelden 

gegeven van wat we allemaal konden 

doen. Daarna gaven ze soortgelijke 

situaties aan en probeerden ze deze ook al 

een klein beetje te regisseren.  

 Vooral F. en V. hebben nood aan 

positieve bekrachtiging.  

G. heeft de klas verlaten en de rust keert 

terug in de klas.  

 

F. en E. doen heel hard hun best en je merkt 

dat ze meer en meer loskomen. Ze kunnen 

al beter op elkaar inspelen en vonden het 

vooral leuk om het eindresultaat te zien.  

De leerlingen doen hun best om ‘saai’ na 

te spelen. De leerlingen spelen heel goed 

‘blij’.  

 

I. en S. zijn echt een goed duo, ze komen 

heel goed overeen en I. stimuleert S. op 

een positieve manier. 

Wat ging minder 

goed? 

M. blijft op de achtergrond en probeert 

soms niet aan de oefening deel te nemen. 

Ze vindt het vaak leuker om te kijken naar 

de oefening in plaats van deze ook zelf 

eens te proberen.  

F. en E. zijn anderstalige leerlingen en het is 

nodig dat de leerkracht de oefening eens 

voordoet.  

Ook deze klas vindt het precies wat 

moeilijk om te weten wat ze moeten 

doen uit zichzelf. Met de hulp van de 

leerkracht bedenken ze ook zelf enkele 

situaties. 

 

Deze leerlingen hebben veel begeleiding 

nodig. 



 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden deze oefening leuk. 

Vooral het feit dat er foto’s genomen 

werden en daarna getoond werden aan 

hen vonden ze heel leuk. Ze zagen telkens 

het resultaat van hun oefeningen. 

 

Zelfs de juf was enthousiast en wilde de 

foto’s bekijken. 

Ze vonden het vooral leuk om het 

eindresultaat te zien.  

 

Ze vonden de oefening zelfs nog leuker als 

ze zelf situaties mochten bedenken en die 

dan konden uitbeelden onder onze 

begeleiding. 

Ze vonden het leuk dat ze telkens de 

foto’s mochten bekijken van de 

oefening. 

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

D. is niet aanwezig. De leerlingen zijn met vier (D., T., X., Y.).  

 

D. is redelijk druk maar hij kan wel in de klas blijven deze keer. 

Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan de workshop. De 

leerlingen maken eerst het gezicht en het lichaam los. 

De. houdt zich wat meer afwezig. Hij lacht wel mee met de 

grapjes en hij beleeft plezier tijdens het toneelspelen. Dy. houdt 

zich eerder afzijdig, hij wacht af wat de anderen doen. Als hij 

merkt dat de andere leerlingen ook goed meedoen, gaat hij er 

ook ten volle voor.  

 

J. voelt zich eerder beschaamd en durft niet meteen mee te 

doen. 

Wat ging goed? Y. heeft een heel goede gezichtsuitdrukking en doet goed mee. 

Hij antwoordt ook als de juf een vraag stelt. T. en X. Zijn 

opvallend stil.  

De leerlingen vinden het leuk om het resultaat te zien van hun 

‘levend schilderij’.  

 

De leerlingen hebben veel ideeën over hoe ze iets kunnen 

uitbeelden.  



 

 

D. krijgt wel heel veel aandacht aangezien hij de aandacht opeist. 

Op zich valt het mee maar het lijkt alsof de andere leerlingen 

hierdoor minder ‘meewerken’ of ‘durven’. 

Wat ging minder 

goed? 

De leerlingen hebben een heel duidelijke uitleg nodig bij deze 

oefening. Ze kunnen moeilijk iets verzinnen wat ze zullen doen 

als het brandalarm zou afgaan. Tijdens de tweede ‘ronde’ vinden 

de leerlingen het nog steeds moeilijk om te verzinnen hoe ze er 

moeten uitzien tijdens een ‘verjaardagsfeestje’. Als juf Rita een 

‘hond’ naspeelt, lukt het iets beter. De leerlingen weten al beter 

wat ze moeten doen. 

De leerlingen zijn vandaag heel moe en minder enthousiast. Het 

duurt dus even voor ze in actie komen. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vinden het soms nog moeilijk om bepaalde emoties 

na te spelen zonder dat ze die op dat moment voelen. Al bij al 

vonden ze het een leuke oefening waarbij ze zich volledig gaven 

om een mooi eindresultaat te krijgen.  

De leerlingen waren niet volledig overtuigd van deze oefening. 

Ze begrepen de bedoeling niet meteen en stonden daarom maar 

wat te kijken. Wanneer ze de oefening wel doorhadden, vonden 

ze het een toffe, maar eerder gemakkelijke oefening.  

 

Hoe kan het beter? 

We kunnen zelf vragen aan de leerlingen of zij nog situaties weten die ze kunnen naspelen.  

Misschien moeten we deze oefening iets uitdagender maken voor oudere leerlingen. 

We moeten meer nadruk leggen op het nut van de oefening. We moeten meer benadrukken dat ze als eindproduct een toneel 

zullen opvoeren en dat deze oefeningen hen zullen helpen bij het spelen voor publiek. 

  EVALUATIE: Dansslang 

 KLAS 1 KLAS 2 



 

Beginsituatie: 

 

De vijf leerlingen waren vandaag allemaal aanwezig. Het was een 

uitzonderlijk warme dag dus hebben we het rustig gehouden 

voor de leerlingen.  

 

De leerlingen waren heel moe, ook al hebben we onze 

oefeningen uitgetest in de ochtend.  

De drie leerlingen waren aanwezig vandaag, het is een hele 

warme dag dus zullen we het rustig houden voor de leerlingen.  

 

F. bloeit steeds meer open. E. was opvallend rustig en was heel 

moe.  

 

G. had alweer zijn dagje niet en had er al van bij het begin geen 

zin in.  

Wat ging goed? De drie meisjes kwamen met zeer leuke voorbeelden om na te 

doen. Ze dansen alle drie als hobby, hierdoor weten ze op 

voorhand een aantal bewegingen en moeten ze minder lang 

nadenken. 

  

A. vond het leuk om de andere leerlingen na te doen, vooral de 

bewegingen van de leerkrachten.  

Ook al vond F. maar een beweging, dat is al een enorme stap 

voor hem. Hij  durfde een beweging te maken die de anderen 

moesten nabootsen. Meestal is F. degene die niet wil en louter 

nabootst.  

 

E. vond het gemakkelijker nadat er wat tijd verstreek.  

Wat ging minder 

goed? 

K. pufte tijdens deze oefening heel vaak en vanaf de meisjes met 

moeilijkere pasjes kwamen, deed K. maar half mee. Hij vond dit 

geen leuke oefening. 

G. had het moeilijk tijdens deze oefening en zat toen buiten. 

 

F. en E. vonden wel nieuwe bewegingen uit, maar vonden het 

moeilijk om vooraan in de rij te staan en het voortouw te nemen. 



 

 

  

Wat vonden de 

leerlingen? 

De drie meisjes vonden deze oefening leuk omdat ze bepaalde 

danspasjes voordeden die de anderen niet altijd konden nadoen. 

  

K. vond deze oefening helemaal niet leuk omdat hij niet van 

dansen houdt. Ook bij ‘het gek doen’ heeft hij moeite met zich 

los te laten.  

De leerlingen vroegen herhaaldelijk naar ‘het griezelbos’. Deze 

oefening van vorige week vonden ze veel leuker dan ‘de 

dansslang’. We hebben daarom als beloning op het einde van de 

sessie nog eens ‘het griezelbos’ gespeeld.  

 

De leerlingen vonden de oefening dus niet leuk.  

Hoe kan het beter? We moeten eerder met een klapsignaal werken of een klein tikje op de tafel zodat het duidelijker is voor de leerlingen wanneer de 

slang ‘aan het vervellen is’.  



 

  EVALUATIE: Griezelbos  

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

V. en F. hangen zeer nauw samen en 

vergeten soms het derde meisje M.  

 

A. en K. doen dit keer mee aan alle 

oefeningen.  

 

M. ‘hangt’ nogal aan de leerkrachten en 

geeft heel vaak knuffels.  

 

K. staat recht en doet mee met de 

oefeningen die worden gegeven door de 

leerkrachten.  

 

A. eist heel veel aandacht op. Zeker als hij 

geen aandacht krijgt, doet hij er alles aan 

om die aandacht toch te krijgen van de 

leerkrachten. 

De les begon stroef aangezien G. heel 

onrustig was. Hij had verloren tijdens een 

voetbalwedstrijd en kan niet goed tegen 

zijn verlies. Dat zorgde ervoor dat we eerst 

met G. moesten praten zodat hij rustiger 

werd. Er werd ook met hem afgesproken 

dat, als hij het moeilijk had, hij meteen de 

klas mocht verlaten zonder iets te zeggen. 

 

F. was heel spontaan vandaag en durfde 

heel veel te vertellen.  

 

E. was een beetje moe van de 

voetbalwedstrijd en had ook te veel 

gegeten. Desondanks wou hij graag 

meedoen. 

I. en S. zijn aanwezig. Ze hebben er zin in.  

 

I. vraagt zelfs al of ze de ‘de emotiebus’ 

en ‘de stoel’ (vorige workshop) opnieuw 

mogen doen. 



 

Wat ging goed? De leerlingen deden allemaal hun best om 

tot het einde van het klaslokaal te 

geraken. De een heeft al sneller door hoe 

hij gemakkelijk door het ‘bos’ kan geraken 

dan de ander.  

De leerlingen deden heel goed een 

‘griezelboom’ na en vroegen zelf of ze de 

oefening eens mochten proberen.  

De leerlingen doen heel goed mee. Ze 

spelen dit spel precies heel graag. Ze 

kunnen ook heel overtuigend een 

‘griezelboom’ nadoen. 

Wat ging minder 

goed? 

M. komt maar niet uit haar schulp. Ze 

beweegt zeer stijf en het lijkt alsof ze zich 

niet op haar gemak voelt.  

G. had het opnieuw moeilijk om zich te 

concentreren en vond het niet leuk om 

opnieuw te verliezen. Toen E. uiteindelijk 

won, zag je dat G. terug onrustiger werd.  

 In deze klas een competitief element 

weglaten. 

Het was nodig om aan de leerlingen uit 

te leggen wat ‘verdwalen’ betekende. 

Voor de rest  ondervonden we niet veel 

problemen. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

K. vond deze oefening fantastisch. Hij 

wilde meermaals proberen en maakte ook 

overtuigende griezelgeluiden.   

 

A. vond deze oefening ook leuk om te 

doen, vooral omdat we er een competitief 

element instaken en omdat hij wou 

winnen van K.  

 

V. en F. vonden het vooral leuk om een 

‘griezelboom’ te zijn.  

 De leerlingen vonden deze oefening heel 

leuk, vooral omdat E. een aantal keer 

gewonnen had.  

De leerlingen vonden dit duidelijk 

plezierig. 



 

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

D. is niet aanwezig. De leerlingen zijn met vier (D., T., X., Y.).  

 

D. is redelijk druk maar hij kan wel in de klas blijven deze keer. 

Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan de workshop. De 

leerlingen maken eerst het gezicht en het lichaam los. 

De. houdt zich wat meer afwezig. Hij lacht wel mee met de 

grapjes en hij beleeft plezier tijdens het toneelspelen. Dy. houdt 

zich eerder afzijdig, hij wacht af wat de anderen doen. Als hij 

merkt dat de andere leerlingen ook goed meedoen, gaat hij er 

ook ten volle voor.  

 

J. voelt zich eerder beschaamd en durft niet meteen mee te 

doen. 

Wat ging goed? D. stelt goede vragen. Hij vraagt of hij ‘dramatisch’ mag doen.  

 

T. kroop over de grond en deed echt haar best. Ook D. doet zijn 

best tijdens deze oefening.  

D. was een zeer griezelige boom, hij maakte goede geluiden en 

deed heel goed mee. 

De. verraste ons door zulke goede lichaamsbewegingen te 

maken en door ook zelf te proberen ‘het verdwaalde kind’ te zijn. 

Wat ging minder 

goed? 

Af en toe maakt D. eens een ‘rare’ beweging en springt hij wat in 

het rond.  

 

X. heeft niet echt zin om mee te doen. Ze durft nog niet echt, 

vooral omdat ze verlegen is. 

J. en S. waren moe vandaag en hadden geen zin om met iets mee 

te doen.  

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden dit duidelijk een leuke oefening.  

 

D. vroeg steeds op het einde van iedere oefening of we ‘het 

griezelbos’ nog eens zouden spelen.  

Ondanks het feit dat niet alle leerlingen meededen, vonden ze 

het wel leuk. Vooral D. en De. vonden dit een zeer leuke oefening 

om te doen. Ze lachten en wilden meerdere keren proberen. J. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

en S. deden ook goed mee maar enkel J. wou de oefening ook 

een kans geven. Ze lachten wel om de fouten van de ander.  

 

Hoe kan het beter? 

D. moest de oefening voor de eerste keer alleen doen. Misschien laten we een leerkracht dit beter eerst voordoen. 



 

  EVALUATIE: Slow motion 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 4 

Beginsituatie: 

 

De vijf leerlingen waren vandaag allemaal 

aanwezig. Het was een uitzonderlijk 

warme dag dus hebben we het rustig 

gehouden voor de leerlingen.  

 

De leerlingen waren heel moe, ook al 

hebben we onze oefeningen uitgetest in 

de ochtend.  

De drie leerlingen waren aanwezig 

vandaag, het is een hele warme dag dus 

zullen we het rustig houden voor de 

leerlingen.  

 

F. bloeit steeds meer open. E. was 

opvallend rustig en was heel moe.  

 

G. had alweer zijn dagje niet en had er al 

vanaf het begin geen zin in.  

 

J., T., D. en Da. waren vandaag aanwezig.  

 

X. is voor de rest van de week afwezig. 

 

Wat ging goed? F. en V. brachten zelf voorbeelden aan die 

we konden uitbeelden in slow motion.  

 

G. en E. vonden het leuk dat we van traag 

naar snel gingen. Ze gaven zelf aan wanneer 

ze het sneller wilden doen. 

 

Alle leerlingen gaven een nieuw voorbeeld 

van iets wat we in slow motion konden 

uitbeelden.  

D. gaf nieuwe voorbeelden aan die we in 

slow motion konden uitbeelden.  



 

 

 

 

 

 

  

Wat ging minder 

goed? 

A. wou op een bepaald moment te veel de 

aandacht en begon de oefening fout te 

doen of te snel. Hij begon ook opnieuw de 

andere leerlingen wat uit te lachen. Dat 

was storend. 

 

E. en G. fokten elkaar soms op en deden 

constant de ‘loserdans’.  

De leerlingen keken wat vreemd om zich 

heen. Ze verstonden niet zo goed 

waarom we deze oefening deden. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden deze oefening niet 

speciaal. De drie meisjes vonden deze 

oefening wel leuk, maar dat was omdat 

we ze enkele danspasjes in slow motion 

lieten doen.  

De leerlingen vonden deze oefening leuk 

maar alleen als we van slow motion naar 

een normaal tempo gingen en daarna naar 

een heel snel tempo. 

De leerlingen vonden deze oefening niet 

echt speciaal.  

 

D. was eens blij dat het een relatief 

normale oefening was.  

 

Hoe kan het beter? 

 

Meer variatie insteken qua tempo. Deze oefening mag vooral niet te lang duren anders zullen de leerlingen zich vervelen.  

Deze oefening heel kort houden. De leerlingen vonden dit eerder een neutrale oefening. Ze doen liever de ‘woesj’ of de ‘emotiebus’.  



 

  EVALUATIE: Spelen met geluid 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

A. denkt dat hij zich niet zal kunnen 

concentreren en geeft ook aan dat hij niet 

aan de oefening zal deelnemen.  

 

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. K. is 

degene die wat meer begeleiding nodig 

heeft zodat hij wat losser wordt. 

F. is afwezig. E. En G. zijn wel aanwezig en 

hebben veel energie. G. doet zenuwachtig.  

 

Ze zijn goedgehumeurd en hebben er zin in. 

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. J. maakt 

al meteen een grapje. Hij geeft een 

opmerking over het lawaai dat er ‘s 

ochtends was door de toneeloefeningen 

van de andere klassen. Dy. doet alsof hij 

een andere naam heeft. Hij spreekt 

meteen heel luid. Di. geeft een 

antwoord. De vorige les heeft hij 

geslapen maar hij heeft dus duidelijk wel 

geluisterd.  

 

De meeste leerlingen schudden zich niet 

volledig los. Ze zijn nog wat 

terughoudend. S. ergert zich aan Di. en 

spoort hem aan om mee te doen. 

Wat ging goed? De leerlingen geven zelf voorbeelden aan 

van dieren die ze kunnen nabootsen.  

Ze kunnen goed geluiden nadoen.  Dy. doet heel goed een aap na. De 

anderen staan wat te kijken en vinden 

het precies wat ‘raar’. Dy. gaat er 

helemaal in op. 



 

 

 

  

Wat ging minder 

goed? 

De leerlingen durven zich nog niet genoeg 

los te laten.  

 

Ze lachen herhaaldelijk en vinden het 

moeilijk om hun lach in te houden.   

Spelen met geluid was al moeilijker omdat 

de leerlingen elkaar gemakkelijk kunnen 

opjutten. 

 

G. gaat gemakkelijk een stapje te ver. Hij 

geeft zich ten volle waardoor hij snel in 

‘overdrive’ kan gaan.  

 

Het is duidelijk dat de leerlingen zich nog 

niet volledig kunnen ‘laten gaan’. Ze 

durven nog niet. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden het een moeilijke 

oefening.  

 

A. stoort herhaaldelijk de les door 

geluiden te maken, het is moeilijk voor de 

leerlingen om niet te lachen en zich te 

concentreren.  

 Ze vonden deze oefening minder leuk.  Ze vonden de oefening raar. 

 

Hoe kan het beter? 

 

Deze oefening vervangen door iets anders. 



 

  EVALUATIE: De echoput 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

A. denkt dat hij zich niet zal kunnen 

concentreren en geeft ook aan dat hij niet 

aan de oefening zal deelnemen.  

 

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. K. is 

degene die wat meer begeleiding nodig 

heeft zodat hij wat losser wordt. 

F. is afwezig. E. En G. zijn wel aanwezig en 

hebben veel energie. G. doet zenuwachtig.  

 

Ze zijn goedgehumeurd en hebben er zin in. 

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. J. maakt 

al meteen een grapje. Hij geeft een 

opmerking over het lawaai dat er ‘s 

ochtends was door de toneeloefeningen 

van de andere klassen. Dy. doet alsof hij 

een andere naam heeft. Hij spreekt 

meteen heel luid. Di. geeft een 

antwoord. De vorige les heeft hij 

geslapen maar hij heeft dus duidelijk wel 

geluisterd.  

 

De meeste leerlingen schudden zich niet 

volledig los. Ze zijn nog wat 

terughoudend. S. ergert zich aan Di. en 

spoort hem aan om mee te doen. 

Wat ging goed? Deze oefening verliep over het algemeen 

stroef. Net zoals bij de vorige oefening ligt 

hier het probleem dat de leerlingen niet 

De leerlingen konden de geluiden goed 

nabootsen. Ze konden ook heel vlot zelf 

woorden verzinnen die ze dan riepen in de 

put.  

J. kan goed drummen. Dat moeten we 

onthouden voor het toneel. 



 

 

  

los genoeg zijn en nog te veel nadenken 

over wat ze aan het doen zijn. 

Wat ging minder 

goed? 

De leerlingen vinden het moeilijk om uit 

zichzelf een woord te vinden en dat in de 

put te zeggen.   

Ze hadden moeite met de echo te verstillen. 

Vooral E. begreep niet dat een echo verstilt. 

Hij vervormde alles wat gezegd werd.   

De leerlingen kennen ‘echo’ niet. 

Misschien is het niet zo belangrijk voor 

hen om dat woord te kennen.  

 

Ze begrijpen precies niet goed wat ze 

moeten doen. De leerlingen zijn niet zo 

enthousiast. De oefening verloopt 

redelijk stroef. De. is nog steeds wat 

verlegen. S. doet haar best. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

Ze vonden het een leuke oefening, maar 

hadden moeite ermee.  

Ze vonden deze oefeningen leuk en deden 

dit ook vrij goed.  

De leerlingen zijn niet zo enthousiast 

over deze oefening. 

 

Hoe kan het beter? 

De leerkracht kan tussen de leerlingen staan die voortdurend lachen zodat de leerlingen stoppen met giechelen.  

Deze oefening inkorten of misschien op een andere manier aanpakken, of misschien zelfs gewoon laten vallen aangezien deze 

oefening stroef verliep in elke klas. 

Nog eens verduidelijken dat een echo stiller wordt en het houden op drie keer herhalen. 



 

  EVALUATIE: Music Maestro 

 KLAS 3 KLAS 4 

Beginsituatie: 

 

Er zijn twee leerlingen in deze klas; twee jongens waarvan een 

heel laagtaalvaardig is. Het is een uitdaging om woorden en 

zinnen uit hem te krijgen. 

 

Ze zien er gelukkig en enthousiast uit. 

De leerlingen zijn vandaag met vijf. D. heeft moeite met rustig te 

blijven en maakt voortdurend geluiden.  

 

Omdat de leerlingen de neiging hebben om steeds te gaan zitten, 

werden aan het begin van de les een aantal regels vastgelegd; de 

leerlingen mogen niet leunen of zitten of anders moeten ze tien 

keer pompen.  

 

D. moet al in het begin van de les de klas verlaten omdat hij de 

drukte niet aankan. 

Wat ging goed? I. en S. zijn enthousiast en doen goed mee. Het bang zijn lukt al 

veel beter dan in klas 4. Ze verstoppen zich en kunnen zich goed 

inleven. 

 

Het liedje ‘Gass’ werd goed ontvangen door I. Stoer doen lukt 

hen goed. 

 

Het was een goed idee om met krijt strepen op hun wangen te 

tekenen zodat ze zich konden inleven in het indiaan zijn. 

T. doet goed mee met de leerkrachten. De rest blijft 

terughoudend. X. en T. begonnen op een bepaald moment te 

dansen.  

 

De leerlingen deden allemaal mee met de Lion King, tijdens Dura 

vonden de leerlingen het moeilijk om mee te doen omdat ze bij 

dat liedje iets te vrij waren. 



 

 

Het gebruiken van voorwerpen zoals zonnebrillen, petjes ... is 

een meerwaarde tijdens de oefening. Op die manier kunnen de 

leerlingen zich nog meer inleven. 

Wat ging minder 

goed? 

Het gewoon dansen (op een liedje dat aansluit bij hun wereld) is 

wat moeilijker, maar is goed om los te komen voor de volgende 

liedjes. 

 

Het zeggen van ‘awimbawe’ is moeilijk voor hen. Het uitspreken 

van die klanken is een uitdaging. Met een beetje oefening lukte 

dat uiteindelijk toch wel vrij goed. 

 

Het dansen op ‘Dura’ is moeilijker. 

J., Dy. en X. vinden het nog moeilijk om zich in te leven in een 

bepaalde emotie.  

 

D. stoort de les door niet mee te doen of te veel geluiden te 

maken. 

 

De leerlingen vonden het niet zo gemakkelijk om op de muziek 

te dansen, ze houden zich nog te veel in. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen amuseren zich bij de indianendans en de strepen 

op hun gezicht helpen daar zeker bij. S. was enthousiast bij de 

‘indianenschreeuw’. 

 

Ze vonden het een leuke opwarmingsoefening.  

 

De indianendans vonden ze een gemakkelijk. 

 

Hoe kan het beter? 

We gebruiken het best zoveel mogelijk attributen zodat de leerlingen zich goed kunnen inleven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

De leerlingen weten precies niet hoe ze blij moeten zijn. Ze zijn eerder beschaamd of verlegen. Misschien starten met het ontwaken, 

daarna de ‘Lion King’ afspelen en pas daarna het dansen op het strand. Dat is een minder grote drempel en de overgang zal dan 

soepeler verlopen.  

 

De leerkracht kan ook op bepaalde klanken of bepaalde woorden een beweging uitvinden zodat de leerlingen gewoon de leerkracht 

kunnen nadoen. 



 

  EVALUATIE: Syntheseoefening geluid en beweging 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

A. denkt dat hij zich niet zal kunnen 

concentreren en geeft ook aan dat hij niet 

aan de oefening zal deelnemen.  

 

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. K. is 

degene die wat meer begeleiding nodig 

heeft zodat hij wat losser wordt. 

F. is afwezig. E. En G. zijn wel aanwezig en 

hebben veel energie. G. doet zenuwachtig.  

 

Ze zijn goedgehumeurd en hebben er zin in. 

S. en I zijn aanwezig. Ze zijn nog wat 

beschaamd en moeten losgemaakt 

worden. Vooral S. durft weinig.  

Wat ging goed? Wanneer de leerkracht merkte dat de 

oefening stroef verliep, stopten we even 

en gingen we ‘goedemorgen’ spelen 

omdat de leerlingen deze oefening wel 

heel leuk vinden. 

 

Na de drempeloefening ‘goedemorgen’ 

opnieuw te doen, lukte de oefening al veel 

beter. K. en A. doen nog steeds niet mee.  

 

Bij K. is het vooral geen zin hebben en wat 

tegendraads gedrag, terwijl A. zich niet zo 

De leerlingen konden deze oefening vlot 

uitvoeren, maar vonden het nadoen van 

dieren niet zo leuk. G. liet zich een beetje te 

veel gaan bij het nadoen van dieren 

waardoor hij onrustig werd.  

Het nazeggen van woorden gaat goed en 

de lichamelijke bewegingen ook. 

 

Het nadoen van geluiden gaat ook vlot. 



 

goed kan concentreren en het moeilijk 

vindt om zijn lach in te houden.  

 

M. durft het aan om vooraan te komen 

staan en de oefening uit te proberen. 

Wat ging minder 

goed? 

De leerlingen vinden het soms moeilijk om 

de leerkracht na te doen. Het gaat een 

beetje te snel.  

Er was te weinig afstand tussen de 

leerlingen waardoor ze de neiging hadden 

om elkaar aan te raken of uit te dagen. Dat 

zorgt voor onrust. 

Het nabootsen van de leerkracht is 

moeilijk. S. en I. lachen te veel en kijken 

te veel naar elkaar. Ze kunnen zich 

moeilijk inleven. 

 

Hun gezichtsuitdrukking is nog niet goed 

genoeg. 

 

S. heeft moeite met het nazeggen van 

volzinnen. Hij is anderstalig en kan 

bepaalde klanken niet uitspreken. 



 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De oefening verloopt heel stroef. De 

leerlingen vinden dat de leerkrachten rare 

dingen deden. Ze durven zich nog niet 

volledig te laten gaan.  

 

Het is misschien eens nodig om gek te 

doen of nog eens ‘goedemorgen’ te 

spelen. Het is nodig bij deze klas om de 

leerlingen te overtuigen dat een beetje 

gek doen oké is.   

 

A. zegt uit zichzelf dat de leerlingen 

allemaal zo beschaamd zijn.  

Het nadoen van dieren vond G. niet leuk en 

hij wond zich daar een beetje te veel in op. 

Ze vonden het leuk en grappig. 

 

I. kon goed bewegingen doen die de rest 

nadeed. S. was te verlegen om zelf 

bewegingen te verzinnen, maar deed 

wel mee met de anderen. 

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

De leerlingen zijn vandaag met vijf. D. heeft moeite met rustig te 

blijven en maakt voortdurend geluiden. Nochtans beginnen de 

leerlingen met een ontspanningsoefening.  

 

Omdat de leerlingen de neiging hebben om steeds te gaan zitten, 

werden aan het begin van de les een aantal regels vastgelegd; de 

leerlingen mogen niet leunen of zitten of anders moeten ze tien 

keer pompen.  

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. J. maakt al meteen een grapje. Hij 

geeft een opmerking over het lawaai dat er ‘s ochtends was door 

de toneeloefeningen van de andere klassen. Dy. doet alsof hij 

een andere naam heeft. Hij spreekt meteen heel luid. Di. geeft 

een antwoord. De vorige les heeft hij geslapen maar hij heeft dus 

duidelijk wel geluisterd.  

 



 

 

D. moet al in het begin van de les de klas verlaten omdat hij de 

drukte niet aankan.  

De meeste leerlingen schudden zich niet volledig los. Ze zijn nog 

wat terughoudend. S. ergert zich aan Di. en spoort hem aan om 

mee te doen. 

Wat ging goed? Iedereen doet goed mee en de leerlingen letten zowel op 

lichaamshouding als op mimiek. Ze letten zelfs op hun volume en 

op hoe ze dingen moeten zeggen. 

 

T. durft als eerste om vooraan de klas te staan. 

De meeste leerlingen spreken niet of heel stil. Ze doen de 

bewegingen min of meer mee. S., J. en Di. doen niet mee.  

 

Uiteindelijk doet J. de oefening voor en hij doet het eigenlijk heel 

goed. 

Wat ging minder 

goed? 

Sommigen blijven nog steeds in hun krampachtige houding 

staan,  maar dat is al veel minder dan in de vorige oefeningen.  

 

De leerlingen lachen soms maar dat stoort niet. Ze moeten wel 

proberen om de expressie te behouden. Dat blijft moeilijk voor 

hen.  

Doordat de leerlingen in een kring staan, kunnen ze elkaar zien 

en kunnen ze zich minder goed concentreren. J., S. en Di. doen 

helemaal niet mee. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

J. vond het leuk om de oefening te doen, maar hij wou het enkel 

in een cirkel doen zodat iedereen elkaar ziet.  

Ze vinden het moeilijk om zich te laten gaan, maar ze vinden het 

wel grappig. Leerlingen moeten zien dat een bekende (voor hen 

vb. leerkracht) ook ‘onnozel’ doet en zich ‘belachelijk’ gedraagt 

zodat ze zien dat het oké is om je even zo te gedragen. 

 

Hoe kan het beter? 

 

De leerkracht moet proberen iets trager te spreken zodat de leerlingen alles goed kunnen verstaan. Kortere zinnen, geen al te lange 

zinnen en geen al te moeilijke woorden gebruiken. 

Bij oudere leerlingen lukt deze oefening precies beter dan bij jongere.  



 

 

 

 

  

Op één lijn staan in plaats van in een cirkel gaat beter omdat ze zich dan focussen op de leerkracht. 

Het is misschien gemakkelijker voor de leerlingen om niet vooraan te moeten staan maar eerder in een cirkel. Zo voelen ze zich niet 

zo bekeken.  

Het nadoen van dieren is niet zo een goed idee. De leerlingen doen dit ook niet graag. 

 



 

  EVALUATIE: Articulatie-oefening 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 4 

Beginsituatie: 

 

De vijf leerlingen waren vandaag allemaal 

aanwezig. Het was een uitzonderlijk 

warme dag dus hebben we het rustig 

gehouden voor de leerlingen.  

 

De leerlingen waren heel moe, ook al 

hebben we onze oefeningen uitgetest in 

de ochtend.  

De drie leerlingen waren aanwezig 

vandaag, het is een hele warme dag dus 

zullen we het rustig houden voor de 

leerlingen.  

 

F. bloeit steeds meer open. E. was 

opvallend rustig en was heel moe.  

 

G. had alweer zijn dagje niet en had er al 

van bij het begin geen zin in.  

 

J., T., D. en Da. waren vandaag aanwezig.  

 

X. is voor de rest van de week afwezig. 

 

Wat ging goed? Het is een goede oefening voor de 

leerlingen om rustig met taal bezig te zijn. 

 

Voor K. is dit een goede oefening, hij heeft 

hier baat bij omdat hij niet alleen moeite 

heeft met spreken maar ook met 

bepaalde klanken.   

Je ziet dat F. meer en meer aan het 

openbloeien is. Het is moeilijk voor hem om 

bepaalde klanken na te bootsen aangezien 

hij een tandaandoening heeft. Door deze 

tandaandoening kan hij bepaalde klanken 

niet of moeilijk uitspreken. Hij deed wel 

heel goed zijn best en vroeg zelfs om een 

Da. deed heel hard haar best en vroeg 

ook vaak om eens de klank te herhalen 

als ze het niet had verstaan.  



 

klank te herhalen en of het goed 

uitgesproken was.  

Wat ging minder 

goed? 

Niet alle leerlingen deden mee.  

 

A. vond het voornamelijk grappig en bleef 

maar lachen ook al gaven we hem de 

opmerking dat hij meer moest meedoen 

in plaats van met de anderen te lachen. 

Zijn gedrag remt de andere leerlingen die 

niet zeker zijn over hun uitspraak.  

Het werd G. vaak te veel, maar hij ging 

vanzelf naar buiten. Pas als hij zelf merkte 

dat hij kalm was, kwam hij terug binnen.  

 

E. deed soms niet helemaal mee maar F. 

spoorde hem wel steeds aan om rustig te 

zijn en om mee te doen met de oefeningen.  

T. was te beschaamd om mee te doen 

met de oefening.  

 

D. snapte niet goed hoe hij iets moest 

uitspreken dat hij eigenlijk niet kan 

lezen. Hij vindt het moeilijk om de 

klanken na te bootsen zonder te lezen.  

 

J. had er vandaag geen zin in en deed 

maar bij sommige klanken mee.  

Wat vonden de 

leerlingen? 

Het is vooral belangrijk voor de leerlingen 

dat ze het nut inzien van de oefening zelf. 

Bij de oefening ‘blibliblibob’ en ‘het 

bankje’ werd het duidelijk voor hen dat 

articulatie belangrijk is.  

De leerlingen vinden zulke oefeningen niet 

leuk om te doen, maar voelen dat ze er baat 

bij hebben.  

 

Vooral E. en F. merken dat deze oefeningen 

wel goed zijn voor hun uitspraak.  

D. vond deze oefening duidelijk 

nutteloos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 In het begin van de oefening zou dit 

beter gezegd worden. Het nut mag niet 

verloren gaan. 

 Articulatie is nodig bij het toneelspelen. 

 

Hoe kan het beter? 

 

Ervoor zorgen dat we alle leerlingen horen. Sommigen verstonden soms niet wat ze moesten doen.  

Misschien ook klanken kiezen die voor iedere leerling moeilijker zijn, zodat we op het einde van de oefening voor elke leerling een 

soort van hekelpunt hebben aangepakt. Wie weet hebben andere leerlingen ook moeite met die bepaalde klanken, en zijn ze 

hierdoor niet alleen.  



 

 

  EVALUATIE: Jabbertaal 

 KLAS 1 KLAS 2 

Beginsituatie: 

 

Deze klas werd samengenomen met klas 3 aangezien er in klas 3 

maar 1 leerling aanwezig was. 

 

A. heeft concentratieproblemen, daardoor moet je vaak iets 

herhalen.  

 

De groep komt over het algemeen wel goed met elkaar overeen, 

K. is niet super actief maar doet wel hard zijn best. 

 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 

F. heeft het moeilijk met praten omwille van een tandprobleem, 

hij is hiervoor in behandeling maar het belemmert hem wel om 

bepaalde klanken te kunnen uitspreken. 

 

Wanneer G. te enthousiast wordt, kan hij flauwvallen. Hij heeft 

het ook zeer moeilijk met zich te concentreren op iets, hij is snel 

afgeleid. 

E. heeft soms moeite met woordenschat. G. en E. jutten elkaar 

gemakkelijk op. (3 leerlingen) 

Wat ging goed? Wanneer de leerlingen zagen dat de leerkracht ook meedeed 

met de oefening, kwamen ze iets meer los. Niet iedereen durfde 

zich echter volledig te laten gaan. 

 

De leerlingen dachten eerder aan een echte taal zoals Iers of 

Frans, een taal die ze niet konden spreken, dan aan een taal die 

ze eigenlijk helemaal zelf mochten uitvinden.  

G. had de oefening al snel door en kon dit heel goed nadoen. Hij 

had geen moeite met de oefening en sprak vloeiend Jabbertaal. 

 

E. zag je beetje bij beetje losser komen omdat G. zo vloeiend 

Jabbertaal sprak. E. kon op het einde van de oefening een aantal 

woorden Jabbertaal spreken. G. had een positieve invloed op E. 



 

Wat ging minder 

goed? 

De meesten zijn nog te schuchter of denken te veel na alvorens 

ze iets durven zeggen. We moeten dus een manier bedenken 

waardoor ze toch wat losser kunnen komen en minder zouden 

nadenken. Op die manier zullen de improvisatieoefeningen een 

minder grote stap zijn. 

Het is moeilijk om de enthousiaste G. in toom te houden opdat 

de andere leerlingen ook aan bod zouden komen. Hij zei ook vaak 

dat het te gemakkelijk was, maar dat had zijn effect op de 

medeleerlingen. Zij krompen eerder ineen en durfden niet echt 

meer iets zeggen. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen zeiden achteraf dat ze deze oefening het moeilijkst 

vonden. Vooral het uitvinden van Jabbertaal vonden ze te 

omslachtig. 

 

We zouden de volgende keer dus beter werken rond een 

bestaand iets dat ze kennen of misschien beter een andere 

oefening en deze later opnieuw proberen.  

F. vond het een moeilijke oefening, vooral omdat hij niet zo goed 

verstond hoe je Jabbertaal kon vormen. Hij begreep niet zo goed 

hoe je verschillende klanken na elkaar kunt zeggen en 

uiteindelijk iets kan zeggen zonder te weten wat je zegt.  

 

G. vond het een gemakkelijke oefening en deed liever de iets 

actievere ‘goedemorgen’.  

 

E. begreep op het einde van de oefening de bedoeling, maar 

vond het niet zo gemakkelijk omdat hij vaak niet goed op 

woorden of klanken kon komen. 

 KLAS 3 KLAS 4 

Beginsituatie: 

 

Deze klas werd samengenomen met klas 1 aangezien er in klas 3 

maar 1 leerling aanwezig was. 

 

D. en S. moeten nog wat meer durf hebben. Ze houden zich nog 

te veel in, vooral S. 

Dr. heeft moeite om zich te concentreren en zich te gedragen 

wanneer er te veel impulsen zijn. Het beste wat er dan gedaan 



 

S. is heel verlegen omdat hij de taal nog niet helemaal beheerst. 

Hij durft wel meer wanneer zijn vriend I. aanwezig is. I. was die 

dag afwezig. 

 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 

kan worden, is even zeggen dat wanneer het hem te veel wordt, 

hij gerust naar de gang mag om even af te koelen.  

 

Dr. moest die dag naar het medisch onderzoek en was zeer 

nerveus, dit is ook de reden waarom hij wat moeilijker gedrag 

vertoonde.  

 

Di. zat niet in de les maar was er in de ochtend wel bij klas 1 +3. 

Er waren ongeveer een viertal leerlingen. 

 

Wat ging goed? S. begreep wat de bedoeling was en wat er verwacht werd van 

hem.  

T. kon zeer vlot Jabbertaal spreken. De anderen hadden iets 

meer moeite. Op het einde van de oefening kon D. ook al een 

aantal woordjes Jabbertaal uitvinden. 

Wat ging minder 

goed? 

S. kon geen Jabbertaal vormen en vond het geen leuke oefening. 

Hij begreep niet zo goed waarom we deze oefening deden en 

deed dus wat tegendraads. Hij deed liever de oefening 

‘goedemorgen’. 

We probeerden eerst te werken met een bestaande taal, nl. 

Spaans. Aan alle woorden plakten we aan het einde –os. Zo 

konden we misschien de overgang maken naar Jabbertaal zodat 

ze al wat losser waren maar dit bracht enkel verwarring met zich 

mee.  

Hierdoor pasten we de oefening opnieuw aan en gingen we toch 

over naar de volledige Jabbertaal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat vonden de 

leerlingen? 

S. vond het een zeer vreemde oefening en zag het nut van de 

oefening niet in. Hij deed liever de ontspanningsoefening of 

‘goedemorgen’. Daar begreep hij beter hoe of wat hij moest 

doen.  

Achteraf zeiden de leerlingen dat ze het nog een gemakkelijke 

oefening vonden, maar dat het moeilijk was om op woorden te 

komen die niet bestonden of die ze nog nooit gehoord hadden. 

 

Hoe kan het beter? 

 

Misschien is het duidelijker voor de leerlingen als we het ‘kleutertaal’ noemen in plaats van ‘Jabbertaal’. Dan is het misschien 

duidelijker wat we precies bedoelen. Het is de bedoeling dat de leerlingen niet te veel nadenken en een eigen taaltje uitvinden en 

wat klinkers of medeklinkers brabbelen.  

Als we merken dat het niet lukt, moeten we sneller de oefening stopzetten en overgaan naar iets anders. 



 

  EVALUATIE: Goedemorgen 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

Deze klas werd samengenomen met klas 3 

aangezien er in klas 3 maar 1 leerling 

aanwezig was. 

 

A. heeft concentratieproblemen, 

daardoor moet je vaak iets herhalen.  

 

De groep komt over het algemeen wel 

goed met elkaar overeen, K. is niet super 

actief maar doet wel hard zijn best. 

 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 

F. heeft het moeilijk met praten omwille 

van een tandprobleem, hij is hiervoor in 

behandeling maar het belemmert hem wel 

om bepaalde klanken te kunnen uitspreken. 

 

Wanneer G. te enthousiast wordt, kan hij 

flauwvallen. Hij heeft het ook zeer moeilijk 

met zich te concentreren op iets, hij is snel 

afgeleid. 

E. heeft soms moeite met woordenschat. G. 

en E. jutten elkaar gemakkelijk op. (3 

leerlingen) 

Deze klas werd samengenomen met klas 

1 aangezien er in klas 3 maar 1 leerling 

aanwezig was. 

 

S. is heel verlegen omdat hij de taal nog 

niet helemaal beheerst. Hij durft wel 

meer wanneer zijn vriend I. aanwezig is. 

I. was die dag afwezig. 

 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 

Wat ging goed? De leerlingen kwamen zeer los. Ze durfden 

zich veel meer inleven.  

 

Naarmate de leerkrachten ook meer 

mimiek en lichaamstaal gebruikten, deden 

de leerlingen dit ook.  

 

 G. is een zeer enthousiaste leerling en 

vertelde dat hij reeds ervaring heeft met 

expressie en drama. Hij zorgt er ook voor 

dat E. losser is en meer durft. 

 

F. kon heel goed zijn emoties uiten. Hij lette 

vooral op zijn mimiek aangezien het 

S. probeerde zich goed in te leven en 

heeft vooral gelet op zijn 

gelaatsuitdrukking.  



 

Stilaan merkten we dat de leerlingen ook 

zelf improviseerden en dingen uittesten. 

moeilijk is voor hem om bepaalde woorden 

uit te spreken door zijn tandaandoening. 

Wat ging minder 

goed? 

Sommige leerlingen bleven echter een 

beetje verlegen, het is dan ook belangrijk 

om deze leerlingen aan te sporen toch te 

proberen en positief te bekrachtigen. 

 

K. heeft de neiging om te veel tegen de 

bank te leunen.  

Het is moeilijk om de enthousiaste G. terug 

rustig te krijgen. Het is belangrijk dat hij de 

afspraken goed kent en dat je deze ook 

herhaaldelijk zegt aan hem. Anders vergeet 

hij het en is het moeilijk om de oefening tot 

een goed einde te brengen.  

 

F. blijft steeds op de achtergrond en durft 

nog niet veel.  

S. is heel snel afgeleid door A. of K. Het 

was belangrijk om tussen hen in te staan 

omdat ze anders elkaar negatief 

beïnvloeden. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden het een zeer leuke 

oefening.  

 

Op het einde verzonnen de leerlingen zelf 

een aantal situaties. Dat vonden ze leuk. 

 

 

 Ze vonden dit een eerder gemakkelijke 

oefening, maar wel een leuke omdat ze zich 

eens volledig mochten laten gaan. 

S. vond het soms moeilijk om zich in te 

leven in een bepaalde emotie. Hij heeft 

extra hulp van de leerkracht nodig om 

eerst boos te kijken en om daarna over 

te gaan naar een boze houding en een 

boos stemvolume.  



 

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

D. en S. moeten nog wat meer durf hebben. Ze houden zich nog 

te veel in, vooral S. 

Dr. heeft moeite om zich te concentreren en zich te gedragen 

wanneer er te veel impulsen zijn. Het beste wat er dan gedaan 

kan worden, is even zeggen dat wanneer het hem te veel wordt, 

hij gerust naar de gang mag om even af te koelen.  

 

Dr. moest die dag naar het medisch onderzoek en was zeer 

nerveus, dit is ook de reden waarom hij wat moeilijker gedrag 

vertoonde.  

 

Di. zat niet in de les maar was er in de ochtend wel bij klas 1 +3. 

Er waren ongeveer een viertal leerlingen. 

 

S. en J. hebben moeite met verhalen te verstaan en zich lang te 

concentreren. Normaal is deze klas met meer leerlingen maar 

een aantal leerlingen waren naar het medisch onderzoek.  

Er waren twee leerlingen. 

Wat ging goed? In het begin stond D. wat vreemd te kijken maar na enkele 

rondes kwam ze los en durfde ze zich helemaal laten gaan.  

 

Het uitdrukken van de emoties lukt al goed. De leerlingen letten 

goed op hun mimiek. 

Wat ging minder 

goed? 

T. vond het soms moeilijk om boos te zijn wanneer ze op dat 

moment niet boos is, maar ze doet heel hard haar best.  

X. vindt het nog steeds moeilijk om zich te laten gaan, ook al 

doen de anderen dat wel. 

Aan de lichaamshouding bij de emoties moet nog gewerkt 

worden aangezien de leerlingen vaak wilden neerzitten in plaats 

van recht te staan.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat vonden de 

leerlingen? 

Ze vonden het grappig om eens gek te doen en om te mogen 

overdrijven. 

De leerlingen vonden deze oefening veel beter dan de 

ontspanningsoefening omdat ze zich mochten uitleven.  

 

Hoe kan het beter? 

 

Eigenlijk ging deze oefening veel beter dan verwacht. De leerlingen gaven ook zelf situaties of bepaalde emoties aan die ze wilden 

spelen. Dat was een zeer aangename verrassing.  

 

Volgende keer kunnen we misschien de leerlingen nog wat meer zelf laten bepalen of nog meer situaties geven waarbij ze zelf 

moeten weten welke emotie ze moeten nabootsen. 

 



 

  EVALUATIE: De doos 

 KLAS 1 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

Deze klas werd samengenomen met klas 3 aangezien er in klas 3 

maar 1 leerling aanwezig was. 

 

A. heeft concentratieproblemen, daardoor moet je vaak iets 

herhalen.  

 

De groep komt over het algemeen wel goed met elkaar overeen, 

K. is niet super actief maar doet wel hard zijn best. 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 

Deze klas werd samengenomen met klas 1 aangezien er in klas 3 

maar 1 leerling aanwezig was. 

 

S. is heel verlegen omdat hij de taal nog niet helemaal beheerst. 

Hij durft wel meer wanneer zijn vriend I. aanwezig is. I. was die 

dag afwezig. 

 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 

Wat ging goed? De leerlingen konden zich in het begin niet meteen inbeelden dat 

er een tijger in de doos zat, maar dat veranderde naarmate de 

tijd vorderde en naarmate ze zagen dat iedereen deelnam aan 

de oefening.  

 

De leerlingen vonden ook zelf situaties uit zoals ‘Er zit een vis in 

de doos.’ of ‘Er zit een dikke tijger in de doos.’.  

Op het einde van de oefening deed S. mee en kon hij zelfs doen 

alsof de doos heel zwaar was.  

Wat ging minder 

goed? 

In het begin waren de leerlingen wat achterdochtig en 

verstonden ze niet meteen wat we bedoelden met een ‘zware 

doos’, terwijl de doos eigenlijk helemaal leeg was. 

In het begin had S. moeite met zijn lach in te houden en mee te 

doen met de oefening. Hij keek heel vaak naar K. en ze begonnen 



 

 

  

  

Na een aantal rondes ging dit echter veel beter.  

dan in het Turks te praten. Het was dus nodig om als leerkracht 

tussen beide leerlingen te staan.  

 

Voor S. was het ook moeilijk om te doen alsof hij bang was voor 

slangen. Hij zei herhaaldelijk dat hij niet bang was. Dus moesten 

we een dier of iets anders in de doos stoppen zodat hij het zich 

toch kon inbeelden.  

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen wilden deze oefening heel graag opnieuw doen. 

Vooral het feit dat ze zelf ook eens mochten beslissen wat er in 

de doos zat of zou kunnen zitten vonden ze zeer leuk.  

 S. vond het een grappige oefening. Hij gaf toch aan dat hij het 

soms moeilijk vond om te doen alsof er iets in de doos zat, terwijl 

de doos leeg was. 

Hoe kan het beter? Het is een goede oefening voor de leerlingen. Het is wel nodig dat iedereen meedoet en zich goed inleeft, anders bestaat de kans 

dat er een aantal leerlingen niet meedoen of niet begrijpen wat de bedoeling is. 



 

  EVALUATIE: De plastic zak 

 KLAS 1 KLAS 2 

Beginsituatie: 

 

Deze klas werd samengenomen met klas 3 aangezien er in klas 3 

maar 1 leerling aanwezig was. 

 

A. heeft concentratieproblemen, daardoor moet je vaak iets 

herhalen.  

 

De groep komt over het algemeen wel goed met elkaar overeen, 

K. is niet super actief maar doet wel hard zijn best. 

 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 

F. heeft het moeilijk met praten omwille van een tandprobleem, 

hij is hiervoor in behandeling maar het belemmert hem wel om 

bepaalde klanken te kunnen uitspreken. 

 

Wanneer G. te enthousiast wordt, kan hij flauwvallen. Hij heeft 

het ook zeer moeilijk met zich te concentreren op iets, hij is snel 

afgeleid. 

E. heeft soms moeite met woordenschat. G. en E. jutten elkaar 

gemakkelijk op. (3 leerlingen) 

Wat ging goed? De leerlingen namen heel vaak de plastic zak om er iets mee uit 

te beelden.  

 

M. nam wat minder vaak de zak, maar vond het heel fijn om alles 

te raden.  

 

A. was heel enthousiast en wou steeds de plastic zak nemen om 

iets uit te beelden.  

F. kon de uitgebeelde zaken met de plastic zak goed raden, maar 

durfde niet altijd het antwoord te zeggen. Je kon hem zien 

fluisteren, maar het luidop zeggen durft hij niet meteen. 

  

G. beeldde het ene woord na het andere uit, hij was bijna niet te 

stoppen. Je zag ook dat hij er echt plezier in beleefde.  

 



 

E. verstond de oefening in het begin niet helemaal, maar na een 

aantal voorbeelden en wat aandringen, kwam hij zelf ook met 

een voorbeeld.  

Wat ging minder 

goed? 

K. nam de zak maar een enkele keer en hield zich vooral afzijdig. 

Hij liet de anderen wel vaak de zak nemen, maar raadde niet 

mee. 

 F. vond het moeilijk om op woorden te komen om ze uit te 

beelden.  

 

E. en F. moeten nog wat meer spreekdurf tonen. G. nam meestal 

de plastic zak om een woord uit te beelden en bij F. en E. moest 

je vooral aanmoedigen zodat ze het ook deden. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden de doos een leukere oefening dan de 

plastic zak. De twee oefeningen lijken op elkaar. 

 

A. vond deze oefening een van de leukste oefeningen. 

F. vond het opnieuw moeilijk om op een woord te komen om uit 

te beelden. 

 

G. vond het een zeer leuke oefening en wou het al meteen 

opnieuw doen. 

 

E. vond het een moeilijkere oefening en kon ook niet meteen op 

een woord komen, maar vond het jammer dat de oefening 

afgelopen was. 

 



 

 

 

 

 

 

 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

Deze klas werd samengenomen met klas 1 aangezien er in klas 3 maar 1 leerling aanwezig was. 

 

S. is heel verlegen omdat hij de taal nog niet helemaal beheerst. Hij durft wel meer wanneer zijn vriend I. aanwezig is. I. was die dag 

afwezig. 

 

 Klas 1 + 3= 6 leerlingen. 

Wat ging goed? S. nam heel soms ook eens de plastic zak, dat meestal na aandringen van de leerkracht.  

Wat ging minder 

goed? 

S. nam niet uit zichzelf de plastic zak en kon ook niet meteen bedenken wat de anderen hadden gevormd met de plastic zak. S. moet 

nog wat meer durven. Hij heeft ook moeite met taal en woordenschat, wat zijn spreekdurf inperkt.  

Wat vonden de 

leerlingen? 

S. vond ‘De doos’ leuker dan ‘De plastic zak’.  

 

Hoe kan het beter? 

 

De leerlingen allemaal aan bod laten komen door misschien op een bepaald moment iedereen te laten proberen in een cirkel. In 

het begin kan het nog zoals we hebben gedaan. Wie iets weet, kan de zak nemen en zo iets vormen. Na verloop van tijd  kunnen we 

werken in een cirkel om te vermijden dat steeds dezelfde leerling de plastic zak neemt. 



 

  EVALUATIE : Blibliblibob 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

De vijf leerlingen waren vandaag allemaal 

aanwezig. Het was een uitzonderlijk 

warme dag dus hebben we het rustig 

gehouden voor de leerlingen.  

 

De leerlingen waren heel moe, ook al 

hebben we onze oefeningen uitgetest in 

de ochtend.  

De drie leerlingen waren aanwezig 

vandaag, het is een hele warme dag dus 

zullen we het rustig houden voor de 

leerlingen.  

 

F. bloeit steeds meer open. E. was 

opvallend rustig en was heel moe.  

 

G. had alweer zijn dagje niet en had er al 

van bij het begin geen zin in.  

 

S. en I. konden niet wachten om te 

beginnen. Het was een eerder korte 

sessie voor klas 3 omdat S. naar de 

tandarts moest.  

Wat ging goed? De leerlingen hadden de oefening vrij snel 

door en kwamen met leuke alternatieven 

om erbij te nemen.  

 

De woorden: kat, paard en hond werden 

toegevoegd.  

G. kwam op zeer leuke moeilijkere 

woorden.  

 

Hij vond onder andere: piefpoefpaf, hond, 

bal en piraat.  

 

De leerlingen hadden heel snel door wat 

er van hen verwacht werd en je zag vaak 

een glimlach op hun gezicht.  



 

We schreven de woorden op het bord 

waardoor de leerlingen een soort 

spiekbriefje hadden. 

Wat ging minder 

goed? 

Sommige leerlingen hadden nog moeite 

met het feit dat ze niet altijd wisten wat ze 

moesten zeggen. Vaak durfden ze niet 

naar het bord te kijken. Bij sommigen is de 

faalangst nog groot.  

 Positieve bekrachtiging is hier de 

boodschap. 

Alles verliep vlot in deze klas.  ‘Blibliblibob’ is niet gemakkelijk om uit te 

leggen. Vooral het woord zelf was 

moeilijk om goed uit te leggen aan de 

leerlingen.  

Het woord ‘broodrooster’ kenden de 

leerlingen niet.  

 Volgende keer een filmpje of een foto 

tonen van moeilijke woorden. 

S. heeft nog steeds moeite met dingen 

alleen doen. Komt dit door de taal? 

Wat vonden de 

leerlingen? 

Zelfs K. deed tijdens deze oefening heel 

hard zijn best. Hij vond het leuk om A. in 

de val te lokken.  

 

Je zag de leerlingen lachen wanneer de 

ander eens miste of wanneer een andere 

leerling de juf of een andere leerling in de 

val lokte. Ze vonden dat duidelijk een leuke 

oefening.  

De leerlingen vonden dit een leuke 

oefening. Ze waren aan het lachen en 

stonden graag in het midden om de 

‘bevelen’ uit te delen. Vooral het in de 

val lokken van de juffen door zelf geen 



 

‘bob’ te zeggen op het einde, vonden ze 

allemaal grappig.  

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

J., T., D. en Da. waren vandaag aanwezig.  

 

X. is voor de rest van de week afwezig.  

 

We zagen voor de eerste keer Sh., deze leerling was een lange 

periode afwezig omdat ze ziek was. Ze toonde niet veel 

enthousiasme en zat voortdurend te puffen of met haar ogen te 

draaien. Sh. zorgt er ook voor dat De. minder durfde en minder 

meedeed met de oefeningen.  

 

Het was een heel warme dag en je merkte aan de leerlingen dat 

ze niet veel energie hadden. Di. was opvallend actief vandaag en 

deed meer mee dan de vorige keer.  

Wat ging goed? Het vragen aan de leerlingen welke woorden we nog kunnen 

gebruiken tijdens de oefening om het nog wat moeilijker te 

maken.  

 

Het spiekbriefje aan het bord hielp de leerlingen. 

Je zag dat Dy. deze oefening heel leuk vond. Dy. is ook een goed 

persoon om de anderen aan te zetten tot meedoen. Ook zei hij 

aan De. dat ze weer moest meedoen zoals de vorige keer.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat ging minder 

goed? 

D. had niet meteen door hoe je het spel moest spelen. Ook al 

hadden we opnieuw een spiekbriefje aan het bord geschreven. 

Hij was een beetje onzeker wanneer hij in het midden stond.  

 

J. was heel stil vandaag maar deed wel goed mee.  

Er zat heel weinig energie in de leerlingen. Dy. deed, zoals altijd, 

heel enthousiast mee met de oefening. De. hield zich in en Sh. 

was aan het puffen.  

 

S. had alweer pijn aan de voeten maar deed wel mee wanneer 

het haar beurt was.  

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden het wel een leuke oefening maar waren 

vandaag niet zo actief. Ze waren zeer moe maar lachten wel vaak 

tijdens de oefening.  

Eerst dachten we dat hoofdzakelijk Dy. en Di. deze oefening leuk 

vonden maar uiteindelijk vonden alle leerlingen deze oefening 

wel leuk omdat ze zelf voorbeelden mochten geven.  

 

In deze klas is het nodig dat een van de leerlingen de rest 

aanspoort zodat de hele klas deelneemt aan de oefening. 

Hoe kan het beter? Altijd voortonen hoe ze het spel moeten spelen en eerst een oefenronde inlassen om pas daarna ‘echt’ te spelen. 



 

II. IMPROVISATIEOEFENINGEN 

  EVALUATIE: De stoel 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

A. denkt dat hij zich niet zal kunnen 

concentreren en geeft ook aan dat hij niet 

aan de oefening zal deelnemen.  

 

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. K. is 

degene die wat meer begeleiding nodig 

heeft zodat hij wat losser wordt. 

F. is afwezig. E. En G. zijn wel aanwezig en 

hebben veel energie. G. doet zenuwachtig.  

 

Ze zijn goedgehumeurd en hebben er zin in. 

S. en I zijn aanwezig. Ze zijn nog wat 

beschaamd en moeten losgemaakt 

worden. Vooral S. durft weinig.  

Wat ging goed? F. vond zelf een reden waarom ze op de 

stoel zou moeten zitten.  

De leerlingen snapten de oefening en 

deden hun best (met hulp van de 

leerkracht). 

Goed dat de leerkracht even helpt met 

een reden te verzinnen. 

Wat ging minder 

goed? 

De leerkracht hielp de leerlingen met het 

bedenken van een goede reden.  

 

De leerlingen moeten eerst zien dat 

iemand het voordoet alvorens ze zelf 

willen proberen. Ze hebben wat 

aanmoediging nodig.  

De stoel is te moeilijk voor E. De leerlingen 

hebben moeite met zelf redenen te 

verzinnen.  

De instructie is te moeilijk. 



 

Wat vonden de 

leerlingen? 

Ze vonden de oefening leuk, maar niet 

gemakkelijk. Ze durven wel, maar het 

verzinnen van een goede reden om op de 

stoel te mogen zitten, blijkt een uitdaging 

te zijn.  

 Ze vonden het wel een hele leuke oefening.  Ze lijken het heel moeilijk te vinden. I. 

durft meer, maar S. durft niet. S. weigert 

dan ook om mee te doen, maar hij vindt 

het wel leuk om te zien. 

 

I. en S. vonden het wel een leuke 

oefening. Dat lieten ze ons na de les 

weten. 

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

De leerlingen zijn vandaag met vijf. D. heeft moeite met rustig te 

blijven en maakt voortdurend geluiden. Nochtans beginnen de 

leerlingen met een ontspanningsoefening.  

 

Omdat de leerlingen de neiging hebben om steeds te gaan zitten, 

werden aan het begin van de les een aantal regels vastgelegd; de 

leerlingen mogen niet leunen of zitten of anders moeten ze tien 

keer pompen.  

 

D. moet al in het begin van de les de klas verlaten omdat hij de 

drukte niet aankan.  

Er zijn vijf leerlingen aanwezig. J. maakt al meteen een grapje. Hij 

geeft een opmerking over het lawaai dat er ‘s ochtends was door 

de toneeloefeningen van de andere klassen. Dy. doet alsof hij 

een andere naam heeft. Hij spreekt meteen heel luid. Di. geeft 

een antwoord. De vorige les heeft hij geslapen maar hij heeft dus 

duidelijk wel geluisterd.  

 

De meeste leerlingen schudden zich niet volledig los. Ze zijn nog 

wat terughoudend. S. ergert zich aan Di. en spoort hem aan om 

mee te doen. 

Wat ging goed? X. vond als eerste een heel goede reden om juf Febe van de stoel 

te krijgen.  

J. heeft al wat meer zin om mee te doen. 



 

 

  

Wat ging minder 

goed? 

We moeten minder proberen om iedereen aan bod te laten 

komen, ze moeten ook soms uit zichzelf proberen. Het gaat 

gemakkelijker als de leerlingen een reden krijgen van de 

leerkracht. Ze doen wel erg hun best en letten meer en meer op 

hun lichaamstaal. 

Di. is onbeleefd en kan ook niet op een goede reden komen. 

Niemand komt op een goede reden. We proberen hen op weg te 

helpen, maar dat is nog niet voldoende. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden het niet gemakkelijk om een reden te 

bedenken, maar ze vonden het wel een leuke oefening.  

Ik denk dat de leerlingen het moeilijk vonden om een reden te 

verzinnen. Kennen de leerlingen het woord ‘reden’?  

Hoe kan het beter? Wanneer de leerkracht leerlingen aanspoort met een reden, durven de leerlingen het wel aan. Maar ze vinden het moeilijk om zelf 

op dingen te komen. Naarmate de oefening vordert, durven de leerlingen veel meer.  

 



 

  EVALUATIE: Emotiebus 

 KLAS 3 KLAS 4 

Beginsituatie: 

 

Er zijn twee leerlingen in deze klas; twee jongens waarvan een 

heel laagtaalvaardig is. Het is een uitdaging om woorden en 

zinnen uit hem te krijgen. 

 

Ze zien er gelukkig en enthousiast uit. 

De leerlingen zijn vandaag met vijf. D. heeft moeite met rustig te 

blijven en maakt voortdurend geluiden, hij heeft veel tics. 

Nochtans beginnen de leerlingen met een 

ontspanningsoefening.  

 

Omdat de leerlingen de neiging hebben om steeds te gaan zitten, 

werden aan het begin van de les een aantal regels vastgelegd; de 

leerlingen mogen niet leunen of zitten of anders moeten ze tien 

keer pompen.  

 

D. moet al in het begin van de les de klas verlaten omdat hij de 

drukte niet aankan. 

Wat ging goed? I. en S. vonden de emotiebus een heel leuke oefening. Ze vonden 

het heel grappig.  

 

Ze konden ook vrij goed verschillende emoties naspelen en ze 

konden ook met wat hulp inspelen op de situatie.  

De leerlingen konden goed op hun mimiek letten. Dy. kon een 

verhaal verzinnen over waarom ze verliefd is op een jongen.  

Wat ging minder 

goed? 

S. wou niet alleen de bus opstappen. Als iemand anders het 

voortouw neemt, zal hij wel meedoen.  

Dy. en J. vinden het nog steeds moeilijk om zich in te leven in het 

verhaal.  



 

 

  

Wat vonden de 

leerlingen? 

Ze vinden dit een heel leuke oefening en wouden het meerdere 

keren spelen. 

Het was niet zo moeilijk om zoveel te veranderen van emotie. Ze 

vonden het een leuke oefening, vooral omdat de leerkracht ook 

meedoet en omdat het een absurde en grappige oefening was. 

 

Hoe kan het beter? 

 

De oefening verloopt vlot als de leerkracht nog eens de emoties herhaalt en de andere leerlingen helpt met het onthouden van de 

emoties. Het is belangrijk dat de leerkracht vooraan (de buschauffeur) veel vragen stelt en praat over waarom de opgestapte leerling 

net bang of verdrietig is. De buschauffeur leidt en begeleidt eigenlijk de hele oefening. 



 

  EVALUATIE: Iets opbiechten 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

V. en F. hangen zeer nauw samen en 

vergeten soms het derde meisje M.  

 

A. en K. doen dit keer mee aan alle 

oefeningen.  

 

M. hangt nogal aan de leerkrachten en 

geeft heel vaak knuffels.  

 

K. staat recht en doet mee met de 

oefeningen die worden gegeven door de 

leerkrachten.  

 

A. eist heel veel aandacht op, zeker als hij 

geen aandacht krijgt, doet hij er alles aan 

om het toch te krijgen van de 

leerkrachten.  

De les begon stroef aangezien G. heel 

onrustig en compleet over zijn toeren was. 

Hij had verloren in het voetbal en kan niet 

goed tegen zijn verlies. Dat zorgde ervoor 

dat we eerst met G. moesten praten zodat 

hij rustiger werd. Er werd ook met hem 

afgesproken dat, als hij het moeilijk had, hij 

meteen de klas mocht verlaten zonder iets 

te zeggen. 

 

F. was heel spontaan vandaag en durfde 

heel veel te vertellen.  

 

E. was een beetje moe van de voetbal en 

had ook te veel gegeten. Desondanks wou 

hij graag meedoen.  

I. en S. zijn aanwezig. Ze hebben er zin in.  

 

I. vraagt zelfs al of ze de oefening van de 

emotiebus en de stoel (vorige workshop) 

opnieuw mogen doen.  



 

Wat ging goed? V. en F. deden hard hun best om verdrietig 

of verlegen te zijn wanneer ze iets gingen 

opbiechten bij een van de leerlingen of 

leerkrachten.  

 

A. reageerde heel goed op de andere 

leerlingen, maar heeft moeite met niet te 

lachen wanneer iemand iets zegt tegen 

hem dat niet zo leuk is.  

 

K. durfde iets op te biechten aan de 

leerkrachten. Dat was een grote stap voor 

hem en de tweede keer dat we de 

oefening speelden, ging hij zelf naar een 

medeleerling. 

F. en E. konden zich zeer goed inleven in 

hun rollen. Ze vonden allerlei leuke 

opmerkingen en antwoorden op wat werd 

opgebiecht.  

 

F. was vandaag echt in vorm en was een 

spraakwaterval.  

 

F. heeft een goede invloed op E., hij maakt 

E. rustiger en hierdoor verloopt de oefening 

zeer vlot. 

S. begint al meteen te lachen met de 

situatie die hij krijgt. Hij vindt het 

grappig.  

 

I. doet zijn best. Hij moet niet echt 

aangespoord worden om iets te doen. 

Hij toont zeer veel spreekdurf.  Hij 

verzint ook een goed verhaal rond een 

hond. 

Wat ging minder 

goed? 

M. heeft het moeilijk met zich in te leven 

in de rol die ze krijgt. Iemand biechtte aan 

haar op dat ze haar dagboek had gelezen 

en ze reageerde nogal apathisch. Het kan 

een mogelijke reactie zijn, maar de 

gebruikelijke reactie is boos omdat de 

Eigenlijk verliep alles zeer goed. Soms 

moesten we E. en F. eens helpen met iets 

uit te leggen wat op het kaartje stond maar 

dat was het ook. 

Het duurt net zoals in de vorige klas even 

voordat de leerlingen op iets ‘komen’ om 

te vertellen.  

 

Als S. iets alleen moet doen, durft hij nog 

steeds niet. Hij doet enkel mee als een 

juf meedoet met hem.  



 

andere persoon nu al de geheimen heeft 

gelezen in het dagboek. 

 

A. heeft moeite met zijn lach in te houden 

en lacht vaak om dingen die niet grappig 

zijn. 

 

‘Hamster’ en ‘cavia’ zijn te moeilijke 

woorden, dit wordt best vervangen door 

‘konijn’. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden deze oefening heel 

tof en wilden ze opnieuw spelen.  

 

De leerlingen vonden het leuk om zich in te 

leven in de rollen die hen werden gegeven.  

 

Ze vonden het soms wel moeilijk om een 

antwoord klaar te hebben, maar na even 

nadenken kwamen ze altijd met een leuke 

respons.  

De leerlingen vonden het een leuke 

uitdaging. Ze moesten zich inleven in het 

personage, maar moesten ook zelf een 

antwoord verzinnen. 

 In deze klas is het nodig om de 

oefening voor te tonen. Dat vinden deze 

leerlingen ook leuk. 

 KLAS 4 

Beginsituatie: 

 

D. is niet aanwezig. De leerlingen zijn met vier (D., T., X., Y.).  

 

D. is redelijk druk maar hij kan wel in de klas blijven deze keer. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan de workshop. De leerlingen 

maken eerst het gezicht en het lichaam los. 

Wat ging goed? D. en T. doen deze oefening redelijk goed. In het algemeen hebben de leerlingen wel zin om deze oefening te doen.   

 

D. is na een tijdje terug en doet rustig mee. Y. doet heel hard zijn best om zo goed mogelijk Nederlands te spreken. 



 

 

  

Wat ging minder 

goed? 

T. durft echt niet vandaag, maar als ze aangespoord wordt om de oefening te doen, acteert ze wel goed. Het dialoogje tussen Y. en 

X. verloopt heel stroef. Het is moeilijk voor deze twee leerlingen om dingen te verzinnen. D. verlaat de klas omdat hij het moeilijk 

heeft. Hij geeft wel aan dat hij liever zou meedoen. T. kan beter, maar durft zich niet volledig te geven. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden deze oefening redelijk moeilijk. Ze weten soms niet echt hoe ze moeten reageren of hoe ze zich moeten 

inleven in een bepaald persoon of een bepaald situatie. 

 Voor deze leerlingen is het interessant om beide partijen een kaartje te geven. Zo kunnen ze zich wat meer voorbereiden en 

hierdoor kunnen ze beter reageren op de ander. 

 

Hoe kan het beter? 

Misschien de leerlingen per twee indelen en al eens alleen laten oefenen. Vragen aan de leerlingen: ‘Hoe zou jij reageren?’, ‘Wat 

zou jij doen als iemand zoiets opbiecht tegen jou?’ 

Klas 3: Nog iets meer proberen te focussen op de emoties. Beide jongens hebben het nog moeilijk met de taal, dus iets 

gemakkelijkere taal gebruiken en duidelijke instructies geven. 



 

  EVALUATIE: Bellen aan de deur 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

V. en F. hangen zeer nauw samen en 

vergeten soms het derde meisje M.  

 

A. en K. doen dit keer mee aan alle 

oefeningen.  

 

M. hangt nogal aan de leerkrachten en 

geeft heel vaak knuffels.  

 

K. staat recht en doet mee met de 

oefeningen die worden gegeven door de 

leerkrachten.  

 

A. eist heel veel aandacht op, zeker als hij 

geen aandacht krijgt, doet hij er alles aan 

om het toch te krijgen van de 

leerkrachten.  

De les begon stroef aangezien G. heel 

onrustig. Hij had verloren in het voetbal en 

kan niet goed tegen zijn verlies. Dat zorgde 

ervoor dat we eerst met G. moesten praten 

zodat hij rustiger werd. Er werd ook met 

hem afgesproken dat, als hij het moeilijk 

had, hij meteen de klas mocht verlaten 

zonder iets te zeggen. 

 

F. was heel spontaan vandaag en durfde 

heel veel te vertellen.  

 

E. was een beetje moe van de voetbal en 

had ook te veel gegeten. Desondanks wou 

hij graag meedoen.  

I. en S. zijn aanwezig. Ze hebben er zin in.  

 

I. vraagt zelfs al of ze de oefening van de 

emotiebus en de stoel (vorige workshop) 

opnieuw mogen doen.  



 

Wat ging goed? F. en V. deden hun best om niet te veel te 

giechelen zoals de vorige keer. Ze 

probeerden zoveel mogelijk in hun rol te 

blijven en dit lukte hen aardig. 

 

K. durfde na even aarzelen ook bij iemand 

aan te bellen. Zijn dialoog was kort maar 

krachtig. Hij durfde spreken en dit is al een 

hele grote stap voor hem. 

E. was eerder streng voor F. wanneer hij 

een dialoog begon, maar dit paste perfect 

in de situatie die hem werd gegeven. Hij 

deed het heel goed en je merkte ook dat hij 

zich heel erg inleefde in zijn rol. 

 

F. ging in het begin eerder naar de juffen om 

een dialoog te starten. Naarmate de tijd 

vorderde en hij een tweede situatie kreeg, 

voelde hij zich zelfzeker genoeg om naar E. 

toe te stappen en een dialoog te beginnen.  

Het resultaat was verbluffend. 

De leerlingen vinden het leuk om 

situaties na te spelen.  

 

Het tonen van emoties blijft moeilijk. Het 

is belangrijk dat we hierop blijven 

focussen. Iedereen deed op een bepaald 

moment mee.  

Wat ging minder 

goed? 

A. heeft heel graag aandacht en buit dit 

soms uit. De andere leerlingen keken 

verveeld naar hem als hij zijn dialoog te 

lang maakt. 

 

 

Het moment dat G. de klas binnenstapte, 

verstoorde hij de rust die heerste tussen F. 

en E.  

 

F. houdt zich opnieuw afzijdig, alhoewel hij 

al meer durfde te praten dan de andere 

keren. 

S. en I. hebben steeds een lach op hun 

gezicht maar het spelen van 

verschillende emoties lukt niet goed.  



 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen waren laaiend enthousiast 

over deze oefening.  

 

F. vroeg telkens weer om de oefening 

opnieuw te spelen.  

De leerlingen vonden deze oefening leuker 

dan ‘iets opbiechten’. Hier konden ze 

verschillende emoties spelen en moesten 

ze zich niet per se houden aan een bepaalde 

situatie. Ze konden hun fantasie de vrije 

loop laten gaan.  

De leerlingen vonden het best grappig 

om aan de deur te moeten aanbellen. Ze 

hielden ook van de absurde situaties. 

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

D. is niet aanwezig. De leerlingen zijn met vier (D., T., X., Y.).  

 

D. is redelijk druk maar hij kan wel in de klas blijven deze keer. 

Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan de workshop. De 

leerlingen maken eerst het gezicht en het lichaam los. 

D. en S. zijn afwezig. De meesten zijn wat loom door de warmte 

maar ze durven wel antwoorden op de vragen van de 

leerkrachten.  

 

De. houdt zich wat meer afwezig, maar lacht wel mee met de 

grapjes en beleeft plezier tijdens het toneelspelen. Dy. is eerder 

afzijdig, hij wacht af wat de anderen doen. Als hij merkt dat de 

andere leerlingen ook goed meedoen, dan gaat hij er ook ten 

volle voor.  

 

J. voelt zich eerder beschaamd en durft niet meteen meedoen.  

Wat ging goed? De leerlingen doen mee als ze aangemoedigd worden.  

 

Het verliep zeer vlot en de leerlingen hadden meteen door wat 

ze moesten doen. We hebben zelfs geprobeerd om een aantal 

kaartjes aan elkaar te linken zodat we tot een volledig ‘toneel’ 

komen.  



 

 

  

X. toont altijd dezelfde emotie, maar ze komt wel met een goede 

reden waarom ze bijvoorbeeld geen geld wil lenen aan juf Céline. 

Y. heeft wat hulp nodig. 

Wat ging minder 

goed? 

De leerlingen leven zich niet zo hard in. Misschien ligt het aan de 

kaartjes?  

 

D. gooit af en toe met dingen en kan zich soms niet rustig 

houden. T. is normaal altijd heel enthousiast, maar vandaag wat 

minder. 

De leerlingen waren minder enthousiast vandaag waardoor het 

soms wat stroef verliep. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden dit wel een leuke oefening maar de 

spreekdurf missen ze nog heel vaak.  

Veel leerlingen hebben nog weinig spreekdurf en voor het 

voortdurend neerzitten moet een oplossing gevonden worden. 

 

De leerlingen vonden dit een leuke oefening. 

 

Hoe kan het beter? 

De oefeningen moeten afgewisseld worden met een andere actieve oefening.  

Het is leuk als iedereen meedoet, dat maakt het een echte improvisatie.  

Misschien moeten we iedereen de kans geven om te laten inspringen? 



 

 

 

  

  EVALUATIE: Waarzegger 

 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

I. en S. zijn aanwezig. Ze hebben er zin in.  

 

I. vraagt zelfs al of ze de oefening van de emotiebus en de stoel (vorige workshop) opnieuw mogen doen. 

Wat ging goed?  De leerlingen vonden het een leuke opdracht om bij de waarzegster te komen.  

Wat ging minder 

goed? 

S. kent het woord toekomst niet. Dus dit moest zeker worden uitgelegd.  

 

Wat vonden de 

leerlingen? 

 Ze vonden dit wel leuk, maar deze oefening was eerder leerkrachtgestuurd.   

Hoe kan het beter? Er moet meer uit de leerlingen gehaald worden. Misschien is het beter om de leerlingen zelf hun kaartjes te laten omdraaien en 

eerst zelf een voorspelling te laten doen die de waarzegger dan bevestigt of ontkracht. 



 

  EVALUATIE: Bankje in het park 

 KLAS 1 KLAS 2 KLAS 3 

Beginsituatie: 

 

De vijf leerlingen waren vandaag allemaal 

aanwezig. Het was een uitzonderlijk 

warme dag dus hebben we het rustig 

gehouden voor de leerlingen.  

 

De leerlingen waren heel moe, ook al 

hebben we onze oefeningen uitgetest in 

de ochtend.  

De drie leerlingen waren aanwezig 

vandaag, het is een hele warme dag dus 

zullen we het rustig houden voor de 

leerlingen.  

 

F. bloeit steeds meer open. E. was 

opvallend rustig en was heel moe.  

 

G. had alweer zijn dagje niet en had er al 

van bij het begin geen zin in.  

 

S. en I. konden niet wachten om te 

beginnen. Het was een eerder korte 

sessie voor klas 3 omdat S. naar de 

tandarts moest.  

Wat ging goed? De leerlingen leefden zich heel goed in in 

de rol die ze kregen.  

 

Tijdens de oefening bedachten we nog 

een nieuwe moeilijkheidsgraad waarbij de 

leerlingen zelf beslisten wie ze waren, in 

plaats van datgene wat op het kaartje 

stond. Dat leidde tot geweldige resultaten 

De leerlingen kunnen zich zeer goed inleven 

in de rol die ze krijgen. Zelfs al mogen ze 

hun eigen rol bepalen, het lukt nog steeds 

fantastisch en dat leidt vaak tot grappige 

resultaten. 

 

F. durfde meteen naast de juf te komen 

zitten.  

I. durfde als eerste vooraan te komen om 

bij de juf een praatje te slaan op de 

‘bank’. De juffen moesten dit niet eens 

eerst voortonen, dit was een hele grote 

stap voor I. 

 

Hij heeft een positieve invloed op S. 



 

en hele dialogen van vier personen 

samen. 

Wat ging minder 

goed? 

K. durft nog steeds niet veel te spreken.  De kaartjes waren soms te moeilijk voor 

bepaalde leerlingen. Ze begrijpen niet altijd 

wat op hun kaartje staat, door de iets te 

moeilijke taal.  

S. durft nog steeds niet alleen een 

oefening te doen.  

 

 

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vroegen eerst of ze de 

emotiebus mochten spelen of ‘bellen aan 

de deur’. Deze oefening lijkt heel hard op 

de oefeningen die ze vroegen en je merkte 

dat ze ‘bankje in het park’ een leuke 

oefening vonden.  

 

Er werd meerdere keren gevraagd om het 

opnieuw te spelen. 

De leerlingen vonden dit een goede 

oefening en doen zulke oefeningen het 

liefst omdat die hen een grote 

succeservaring geven. 

De leerlingen vonden deze oefening 

vooral grappig en je merkt dat ze het 

leuk vonden om ook zelf eens te 

beslissen wie ze waren, in plaats van 

steeds door de leerkracht een opdracht 

te krijgen. 

 KLAS 4 KLAS 5 



 

Beginsituatie: 

 

J., T., D. en Da. waren vandaag aanwezig.  

 

X. is voor de rest van de week afwezig.  

 

We zagen voor de eerste keer Sh., deze leerling was een lange 

periode afwezig omdat ze ziek was. Ze toonde niet veel 

enthousiasme en zat voortdurend te puffen of met haar ogen te 

draaien. Sh. zorgt er ook voor dat De. minder durfde en minder 

meedeed met de oefeningen.  

 

Het was een heel warme dag en je voelde aan de leerlingen dat 

er niet veel fut in zat. Di. was opvallend actief vandaag en deed 

meer mee dan de vorige keer.  

Wat ging goed? De leerlingen konden zich goed inleven in de verschillende 

personages die hen gegeven werden, vooral Da. deed het heel 

goed vandaag. Aan haar gezichtsuitdrukking zag je duidelijk dat 

ze verdrietig was en dat ze de ‘weggelopen bruid’ was. 

 

T. vond een goede reden om haar personage uit te leggen. Het 

was jammer dat we niet meer van haar zagen vandaag. 

 

D. vroeg hulp aan de leerkracht en vroeg of de leerkracht kon 

helpen bij het dialoogje. Eenmaal de leerkracht D. op weg had 

gezet, liep het van een leien dakje.  

We hebben redelijk snel bij deze groep geprobeerd om 

meerdere personen te betrekken in het verhaal. Vooral Dy. deed 

hard zijn best maar werd een beetje afgeremd door de groep. De 

andere leerlingen waren heel passief. 

 

 

Wat ging minder 

goed? 

T. was vandaag zeer bedeesd en durfde bijna niks te zeggen. 

 

Op een bepaald moment begonnen de leerlingen elkaar uit te 

schelden en toen hebben we de oefening vervroegd stopgezet. 



 

  

  

Wat vonden de 

leerlingen? 

De leerlingen vonden dit een toffere oefening dan de andere 

oefeningen die we tot dan toe hadden gedaan. Ze waren nogal 

moe vandaag.  

We denken dat de leerlingen vandaag nergens zin in hadden.  

Hoe kan het beter? De moeilijkheidsgraad steeds opdrijven. Eerst beginnen met een stoel waarbij een juf op de stoel zit en een leerling moet komen 

praten. Daarna een stoel erbij zetten, zodat twee leerlingen tot bij de juf kunnen komen.  

 

Wanneer de leerlingen voldoende spreekdurf hebben, kan je al een andere leerling ‘de persoon op de bank’ laten spelen. Dit is al 

zeer leerlinggestuurd.  



 

III. VOORLEESTEKSTEN 

  EVALUATIE: Voorleestekst (Eekhoorn slaapt niet.) 

 KLAS 1 KLAS 2 

Beginsituatie: 

 

De vijf leerlingen waren vandaag allemaal aanwezig. Het was een 

uitzonderlijk warme dag dus hebben we het rustig gehouden 

voor de leerlingen.  

 

De leerlingen waren heel moe, ook al hebben we onze 

oefeningen uitgetest in de ochtend.  

De drie leerlingen waren aanwezig vandaag, het is een hele 

warme dag dus zullen we het rustig houden voor de leerlingen.  

 

F. bloeit steeds meer open. E. was opvallend rustig en was heel 

moe.  

 

G. had alweer zijn dagje niet en had er al van bij het begin geen 

zin in.  

Wat ging goed? K. kon heel goed antwoorden op de tussentijdse vragen van de 

leerkracht. Tekstbegrip zit vrij goed bij hem.  

 

F. wou ook een stukje lezen en was dan ook dolblij toen ze ‘de 

brief aan de eekhoorn’ mocht lezen. 

E. en G. antwoordden regelmatig op de vragen die tussentijds 

werden gesteld.  

 

Wat ging minder 

goed? 

De andere leerlingen gaven niet meteen aan dat ze echt 

geluisterd hadden of dat ze het verhaal verstonden.  

F. antwoordde niet zoveel en daardoor kregen we het gevoel dat 

hij niet zoveel verstond van het verhaal. 

 

G. had moeite met zich rustig te houden, hij vroeg steeds 

wanneer het verhaaltje gedaan was.  



 

Wat vonden de 

leerlingen? 

Deze oefening was redelijk moeilijk voor de leerlingen. Ze 

vonden het wel een mooi verhaal.  

 De leerlingen waren zeer moe, behalve F.  

 KLAS 4 KLAS 5 

Beginsituatie: 

 

J., T., D. en Da. waren vandaag aanwezig.  

 

X. is voor de rest van de week afwezig. 

 

We zagen voor de eerste keer Sh., deze leerling was een lange 

periode afwezig omdat ze ziek was. Ze toonde niet veel 

enthousiasme en zat voortdurend te puffen of met haar ogen te 

draaien. Sh. zorgt er ook voor dat De. minder durfde en minder 

meedeed met de oefeningen.  

 

Het was een heel warme dag en je voelde aan de leerlingen dat 

er niet veel fut in zat. Di. was opvallend actief vandaag en deed 

meer mee dan de vorige keer. 

Wat ging goed? Da. deed haar best om te antwoorden op de vragen, ondanks het 

feit dat ze gestoord werd door D.  

 

D. kan wel antwoorden op de vragen wanneer ze aan hem 

gesteld worden.  

Dy. en Di. konden het vaakst antwoorden op de vragen. Vooral 

bij Di. merken we dat hij veel tekstbegrip heeft en dat hij goed 

heeft geluisterd.  

 

We geloven dat De. niet altijd durfde antwoorden op een vraag 

maar wel goed heeft geluisterd.  

Wat ging minder 

goed? 

D. heeft moeite om zich te concentreren op het verhaal. Hij wou 

constant prutsen en stoorde hierdoor zijn buur Da.  

 

S. zat constant te puffen en met de ogen te draaien tijdens het 

verhaal. Ze kon ook op geen enkele vraag antwoorden en voelde 

zich te oud voor het verhaal.  



 

 

T. en J. deden geen moeite.  

Voor J. en St. is dit verhaal te moeilijk, hun Nederlands is nog niet 

goed genoeg om dit verhaal goed te kunnen verstaan. Dit gaf St. 

dan ook aan. Ze vindt het ook gemakkelijker om de tekst te zien 

dan ernaar te luisteren. 

Wat vonden de 

leerlingen? 

We kunnen niet goed inschatten of ze de oefening leuk vonden 

of niet.  

De meesten zullen dit niet leuk gevonden hebben, maar zouden 

er wel baat bij hebben om meer op tekstbegrip te werken. 

Hoe kan het beter? Misschien ook eens proberen in het begin van een les deze oefening te doen, nu waren ze te moe van het toneelspelen. 
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1 INLEIDING 

 

We ontwikkelden dit activiteitenpakket om de leerlingen oefeningen op maat aan te bieden zodat hun 

mondelinge taalvaardigheid zou verbeteren. We werkten gedurende een volledig schooljaar in een 

secundaire school voor buitengewoon onderwijs om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 

doelgroep en om op basis van onze observaties een pakket samen te stellen van oefeningen rond 

dramatische expressie. Het viel ons op dat er heel weinig aandacht wordt besteed aan dramatische 

expressie in het buitengewoon onderwijs. Er is bijna geen materiaal voorhanden dat de leerkrachten 

kunnen gebruiken. Wij besloten om deze leemte op te vullen door een activiteitenpakket te 

ontwikkelen waarmee leerkrachten onmiddellijk aan de slag kunnen.  

Het pakket is onderverdeeld in vier delen: drempeloefeningen, improvisatieoefeningen, toneelteksten 

en voorleesteksten. De eerste drie delen sluiten nauw aan bij elkaar aangezien in die delen vooral 

gewerkt wordt aan de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen en aan drama en expressie.  We 

kunnen deze drie delen plaatsen onder de noemer: dramatische expressie. In het vierde deel, de 

voorleesteksten, spitsen we ons vooral toe op ‘verhaalbegrip’, omdat veel laagtaalvaardige leerlingen 

moeite hebben met het begrijpen van een (korte) tekst. We hebben er dan ook voor gezorgd dat de 

teksten niet te lang zijn en dat ze gekoppeld kunnen worden aan een hedendaags thema.  

In dit activiteitenpakket werken we rond drie thema’s: ‘emoties’, ‘omgaan met verschil’ en ‘milieu, 

gezondheid en veiligheid’.  

We kozen voor het thema ‘emoties’ omdat het merendeel van de laagtaalvaardige leerlingen het 

moeilijk vindt om hun emoties te uiten, vooral omdat ze de taal niet voldoende beheersen. Het is dan 

ook belangrijk dat ze die gevoelens leren uit te drukken zodat leerkrachten beter kunnen inschatten 

wat er speelt bij een leerling en hoe zij de leerling in kwestie beter kunnen helpen.  

Het thema ‘omgaan met verschil’ is een hedendaags thema dat heel breed kan gezien worden. Wij 

focussen in dit pakket bijvoorbeeld op ‘pesten’, ‘mooi zijn’, ‘anders zijn’… Veel leerlingen hebben een 

laag zelfbeeld of voelen zich anders of minderwaardig en dat willen we aanpakken door duidelijk te 

maken dat ‘anders zijn’ niet per se ‘slecht zijn’ of ‘minder zijn’ betekent.  

In het laatste thema ‘milieu, gezondheid en veiligheid’ werken we vooral rond actuele items. Met dit 

thema kan je als leerkracht ook aan waardeopvoeding doen. Leerlingen leren door bepaalde 
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voorleesteksten of een (door de leerkracht gestuurde) improvisatieoefening wat kan en wat niet kan, 

wat gezond en ongezond is … 

De oefeningen en de teksten die we per thema gebruiken, zijn ook opnieuw onderverdeeld in drie 

verschillende niveaus. Niveau 1 is het laagste niveau op het vlak van taal en inhoud. Onder dat niveau 

vallen oefeningen die bedoeld zijn voor anderstalige leerlingen die het Nederlands nog niet voldoende 

beheersen. Onder niveau 2 vallen oefeningen die passen bij leerlingen die een basisniveau Nederlands 

hebben (B2), maar moeite hebben met zich vlot uit te drukken en met verhalen te begrijpen. Niveau 3 

is het hoogste niveau in ons activiteitenpakket. Dat niveau is bedoeld voor moedertaalsprekers of 

anderstalige leerlingen die zich voldoende kunnen uiten in het Nederlands, maar bij wie de spreekdurf 

aangewakkerd kan worden en bij wie tekstbegrip nog moeizaam verloopt.  

In onderstaand model bieden we een structuur aan in de vorm van schema’s per thema. Het doorlopen 

van alle oefeningen is niet noodzakelijk. Het pakket is gemaakt om aan de hand van readymade-

oefeningen een eigen les of lessenreeks samen te stellen. We bieden een maatstaf waarmee gewerkt 

kan worden. Op het einde van het pakket bieden we ook een lesvoorbereidingssjabloon aan en enkele 

lessen die wij gemaakt en uitgetest hebben. Dat ter illustratie en inspiratie. 
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2 OVERZICHT 

2.1 Woordje uitleg 

 

Onderstaande schema’s zijn voorbeelden van hoe een thema eruit kan zien met bijhorende oefeningen 

en teksten. De volgorde in de schema’s is zeker niet bindend. De gebruiker van het pakket heeft alle 

vrijheid om verschillende oefeningen met elkaar te combineren of zelf een passende tekst te zoeken 

en de opdrachten op die tekst toe te passen. Zo kan bijvoorbeeld de leerkracht tot een nieuw 

samengesteld pakket komen dat specifiek past bij zijn klas.  

De oefeningen of teksten kunnen ook steeds aangepast worden naargelang het niveau van de 

leerlingen. Wij hebben bepaalde teksten zelf geschreven of teksten aangepast zodat ze bij een bepaald 

niveau passen. In onze bachelorproef kan u lezen hoe wij daarvoor te werk zijn gegaan. (Zie hoofdstuk 

3.5.) 

Het is belangrijk om aan het welbevinden van de leerlingen te denken bij het uitvoeren van deze 

oefeningen én om ervoor te zorgen dat ze zich comfortabel voelen. Duidelijke afspraken zijn dus 

onontbeerlijk. Er mag zeker gelachen worden, maar als leerkracht zorg je er best voor dat ze elkaar 

niet uitlachen. Anders bestaat de kans dat hun spreekdurf afneemt. Dat zou jammer zijn voor het 

verloop van hun proces én voor hun eigenwaarde. 
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2.2 Thema 1: emoties 

THEMA 1 EMOTIES 

drempeloefeningen 

ontspanningsoefeningen 
1. De schelp 

2. De berg 

bewegingsoefeningen  

1. Korte bewegingen 

2. De woesj 

3. Duel  

4. Dansslang 

5. Spiegelen 

6. Tableau vivant 

7. Slow motion 

8. Griezelbos  

geluidsoefeningen 

1. Spelen met geluid 

2. De echoput 

3. Seizoensoefening 

4. Music maestro 

articulatieoefeningen 
1. Klinkers en medeklinkers 

2. Tongbrekers 

overige drempeloefeningen 

1. Goedemorgen 

2. Jabbertaal 

3. De doos 

4. De plastic zak 

5. Blibliblibob 

6. Opdrachtenspel 

improvisatieoefeningen 

niveau 1 

1. Hart tegen hart-rubriek 

2. Dialoogje 

3. Iets opbiechten 

niveau 2 

1. De emotiebus 

2. Bellen aan de deur 

3. Raad eens wie ik ben 

niveau 3 

1. De drie wijzen 

2. Maak je eigen rap/ lied 

3. De emotiemeter 

toneel 

niveau 1 

1. Geschrokken 

2. De ikkewie met de precieswat – Shel 

Silverstein 
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3. Kikker  

4. Gevoelensversje  

niveau 2 

1. Slang 

2. Er zit iets bij uw mond 

3. Iets met gevoel 

niveau 3 

1. De prins 

2. Koppel 

3. Een nieuw woord 

4. Hella – Herma - Horizon 

voorleesteksten 

niveau 1 

1. Zandkasteel 

2. Rotstreek 

3. Een kind van de straat 

niveau 2 

1. De eekhoorn was bedroefd 

2. Treurige giraf 

3. De eekhoorn kon niet slapen 

niveau 3 

1. De eekhoorn zat in het gras aan de 

oever van de rivier 

2. De vleermuis 
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2.3 Thema 2: omgaan met verschil 

THEMA 2 OMGAAN MET VERSCHIL 

drempeloefeningen 

ontspanningsoefeningen 
1. De schelp 

2. De berg 

bewegingsoefeningen  

1. Korte bewegingen 

2. De woesj 

3. Duel  

4. Dansslang 

5. Spiegelen 

6. Tableau vivant 

7. Slow motion 

8. Griezelbos  

geluidsoefeningen 

1. Spelen met geluid 

2. De echoput 

3. Seizoensoefening 

4. Music maestro 

articulatieoefeningen 
1. Klinkers en medeklinkers 

2. Tongbrekers 

overige drempeloefeningen 

1. Goedemorgen 

2. Jabbertaal 

3. De doos 

4. De plastic zak 

5. Blibliblibob 

6. Opdrachtenspel 

improvisatieoefeningen 

niveau 1 

1. Hart tegen hart-rubriek 

2. Wie ben ik 

3. De telefoon 

niveau 2 

1. Bankje in het park 

2. Vast in de lift 

3. Speeddaten 

niveau 3 

1. Eigen mening 

2. Situatiespel 

3. Burenruzie  

toneel 

niveau 1 

1. Doe normaal 

2. Jongenmeisje 1 

3. Toneel: de Pottenstraat 
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niveau 2 

1. Dinsdag uit ‘Rover, dronkeman’ – Bart 

Moeyaert 

2. Geloof je dat? 

3. Hagen als baarden 

4. Man en vriend 

5. Jongenmeisje 2 

niveau 3 

1. 100% puur sap 

2. Assepoester 

3. Zeeppoederdozen – Arne Sierens 

voorleesteksten 

niveau 1 

1. Muis wil dansen 

2. Heksefee 

3. De mooiste vis van de zee 

niveau 2 

1. De mislukte fee - Annie M.G. Schmidt 

2. De Pottenstraat 

3. Aurelia 

4. De gelukkige prins – Oscar Wilde 

niveau 3 

1. De laatste uren van Samuel Koch 

2. Kwade gedachten – Annie M.G. 

Schmidt 

3. Toen de eekhoorn op een keer niets te 

doen had 

4. ‘Val jij nooit om?’ 
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2.4 Thema 3: milieu, gezondheid en veiligheid 

THEMA 3 MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

drempeloefeningen 

ontspanningsoefeningen 
1. De schelp 

2. De berg 

bewegingsoefeningen  

1. Korte bewegingen 

2. De woesj 

3. Duel  

4. Dansslang 

5. Spiegelen 

6. Tableau vivant 

7. Slow motion 

8. Griezelbos  

geluidsoefeningen 

1. Spelen met geluid 

2. De echoput 

3. Seizoensoefening 

4. Music maestro 

articulatieoefeningen 
1. Klinkers en medeklinkers 

2. Tongbrekers 

overige drempeloefeningen 

1. Goedemorgen 

2. Jabbertaal 

3. De doos 

4. De plastic zak 

5. Blibliblibob 

6. Opdrachtenspel 

improvisatieoefeningen 

niveau 1 

1. Hart tegen hart-rubriek 

2. Het magische voorwerp 

3. Ontbijt 

niveau 2 

1. Krantenkoppen 

2. De stoel 

3. Inspringtheater  

niveau 3 

1. Afval doe je zo 

2. Het weerbericht 

3. Het zonnebril-spel 

toneel 

niveau 1 

1. Ei  

2. Honger 

3. Ja ja maar nee nee – Rudi Bekaert 

(Scène 6) 
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niveau 2 

1. Paarse vlekjes 

2. Maandag uit ‘Rover, dronkeman’ – Bart 

Moeyaert 

3. Rook je dood 

niveau 3 

1. Op de sofa bij de flikken 

2. Het land onder het Nevelbos 

3. 2de scène uit ‘Het haar van de hond’- 

Hugo Claus 

voorleesteksten 

niveau 1 

1. Geen auto te zien 

2. Worst met appelmoes 

3. Potvis  

niveau 2 

1. Het glazen masker – Ed Franck 

2. Het meisje met de Zwavelstokjes – 

Hans Christian Anderson 

3. Grootvaders laatste verhaal 

niveau 3 

1. Naar de overkant 

2. Bus 54 

3. Restaurant de heksenketel 
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3 DREMPELOEFENINGEN 

3.1 Uitleg 

 

Het is moeilijk om ‘drempeloefeningen’ in een bepaald thema onder te verdelen aangezien deze 

oefeningen bedoeld zijn om de leerlingen lichamelijk en mentaal op te warmen op wat er volgt. Bij 

bepaalde oefeningen zorgden we ervoor dat deze heel gemakkelijk aan te passen zijn zodat ze toch in 

een bepaald thema kunnen onderverdeeld worden. 

Bij de opwarmers waarvoor we bronnen geraadpleegd hebben, noteerden we steeds een 

bronvermelding onder de uitleg van de activiteit. De oefeningen zonder bronvermelding hebben we 

zelf gemaakt. 

Deze oefeningen hebben als doel durf op te wekken. Het is dan ook belangrijk om samen met de 

leerlingen duidelijke afspraken te maken om op die manier een veilig leer- en leefklimaat te creëren.  

De drempeloefeningen zijn onderverdeeld in vijf categorieën en niet naargelang de niveaus. 

Improvisatieoefeningen, voorleesteksten en toneelteksten worden wel volgens niveau geordend. Op 

die manier creëren we voor de gebruiker meer keuzevrijheid. 

Zo kwamen we tot vijf indelingen; ontspanningsoefeningen, bewegingsoefeningen, geluidsoefeningen, 

articulatieoefeningen en overige drempeloefeningen.  
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3.2 Overzicht 

3.2.1 Ontspanningsoefeningen  

Oefening 1: 

De schelp 
 

Niveau Gemakkelijk  

Doel - zich ontspannen 

Tijd 10 – 15 min 

Materiaal  - Eventueel kussens of matjes, dekens.  

- De tekst voor de leerkracht. 

Uitleg  De leerlingen liggen allemaal neer en de leerkracht leest een tekst voor. De 

leerlingen sluiten hun ogen en volgen de instructies van de leerkracht.  

Het verhaal van de magische schelp 

Sluit je ogen en adem een keer diep in en uit door je neus. Beeld je in dat je op het strand bent. Het 

is avond.  

De zon staat laag aan de hemel. Je wandelt op je blote voeten langs het water. Bij elke stap die je 

zet, zakken je voeten een beetje weg in het warme zand. Het ruisen van de zee klinkt zacht op de 

achtergrond. Je voelt de wind waaien. 

Het is een mooie avond. Maar jij merkt dat niet. Je loopt met je hoofd naar beneden. Je denkt aan 

de dingen die vandaag gebeurd zijn. Aan één ding in het bijzonder; iets dat je helemaal niet leuk 

vond. Iets waardoor je verdrietig bent of iets dat je boos gemaakt heeft. Je voelt je er niet goed 

door.  

 

Je wandelt verder en plots stoot je je teen tegen iets hards. Je schrikt. Je kijkt naar beneden en ziet 

iets glimmend uit het zand steken. Je bukt je en strekt het voorwerp uit het zand. Het is een 

prachtige, grote schelp. 

Je bekijkt de schelp eens goed. Deze schelp heeft hele mooie kleuren. Het lijkt wel alsof ze glinstert. 

Zo’n mooie schelp heb je nog nooit gezien. Zou je de zee erin kunnen horen? Voorzichtig breng je 

de schelp naar je oor.  

 

Ineens hoor je:  

“Hallo!” 

Je schrikt maar de stem klinkt lief en zacht.  

“Wat maakt jou zo verdrietig?” vraagt de schelp.  

In één zin vertel je wat jou boos en verdrietig maakt. De schelp zegt even niets. 

 

Dan zegt de schelp: “Denk nu nog één keer aan wat je boos en verdrietig maakt en gooi mij dan 

terug in de zee.” 

“Ik neem alles mee en daarna spoel ik gewoon weer terug aan. Helemaal proper gewassen door de 

golven van de zee. Je kan terugkomen zo vaak je wil om al je zorgen aan mij te geven.” 
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Voorzichtig breng je de schelp nog één keer naar je gezicht.  

“Dankjewel,” fluister je. 

Je geeft de schelp een kusje en gooit ze terug de zee in. Wauw, wat een fijn gevoel! Je voelt je ineens 

veel beter. Alsof je zweeft. Al huppelend en zingend ga je terug naar huis. Al bij al was het een fijne 

dag. 

 

Tel nu in je hoofd van 10 terug naar 1 en dan word je rustig wakker. 

 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

Oefening 2: 

De berg 
 

Niveau Gemakkelijk  

Doel - zich ontspannen 

Tijd 10 – 15 min 

Materiaal  - Eventueel kussens of matjes, dekens.  

- De tekst voor de leerkracht. 

Uitleg  De leerlingen liggen allemaal neer en de leerkracht leest een tekst voor. De 

leerlingen sluiten hun ogen en volgen de instructies van de leerkracht.  

Leg je neer op de grond en sluit je ogen. Adem diep in en uit. Breng je lichaam tot rust.  

Ontspan je tenen, voel ze tintelen. De tinteling spreidt zich over je benen.  

Ontspan je vingers. Voel je armen gewichtloos worden.  

Ontspan je hoofd, laat alle gedachten los.  

Stel je voor dat je voor een berg staat. Het is de grootste berg ter wereld. Je kan de top door de 

wolken niet zien. Je staat alleen voor de berg en je bent omringd door groen. Je kijkt omhoog en 

begint de berg te beklimmen. Je klimt en klimt tot je helemaal de top hebt bereikt. Je kijkt in het 

rond. Je ademt diep in. Je voelt de koude berglucht je longen vullen. Je ademt nog eens diep in. De 

koude lucht vult je hele lichaam. 

Je staat helemaal alleen op de top van de wereld. De zon straalt in je gezicht. De zonnestralen 

verwarmen je gezicht en lichaam. Je geniet van de eenzaamheid, de stilte en de rust.  

Je komt helemaal tot rust. Alle negatieve gedachten zijn verdwenen. Je hoofd is helemaal leeg. Je 

doet je ogen toe en ademt de frisse lucht in.  

Je voelt je tenen tintelen, je vingers tintelen, je benen en armen zijn gewichtloos. Langzaam doe je 

je ogen open, beweeg je je vingers en tenen en staat langzaam recht. 

(De bergmeditatie, 2015) 
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3.2.2 Bewegingsoefeningen 

Oefening 1: 

Korte bewegingen 
 

Niveau Gemakkelijk  

Doel - het lichaam (leren) losmaken 

- durf ontwikkelen 

Tijd 10 min 

Materiaal  / 

Uitleg  De leerlingen doen korte oefeningen waarbij ze hun lichaam losmaken en 

gebruiken.  

 INDIVIDUEEL: 

Tong uitsteken. 

 

Zwaaien met de handen. 

 

Door de knieën gaan. 

 

In het rond draaien. 

 

De armen en benen losmaken door te wiebelen. 

 

Knippen met de vingers. 

 

Draaien met het hoofd. 

 

Heupen in het rond draaien. 

Ter plaatse joggen. 

 

Skipping (de knieën heffen wanneer de 

leerlingen springen en veranderen van been). 

Schudden met de poep. Schouders losmaken door ze te draaien. 

 

 IN DUO/GROEP: 

Leerlingen houden elkaars handen vast in een 

gekruiste positie. Ze maken met hun lichaam 

een draaiende beweging zodat ze als het ware 

als een rad vooruit bewegen. 

 

Handen vasthouden en huppelen. 

Beide voeten tegen elkaar en ze laten fietsen. 

 

High fives aan elkaar geven. 
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Klappen met de handen tegen elkaar. 

 

Haasje over. 

 

Uitbreiding Je kan aan de leerlingen vragen om een beweging voor te tonen zodat de oefening 

meer leerlinggestuurd wordt dan leerkrachtgestuurd.  

De leerlingen vinden het vaak fijn om een eigen inbreng te geven in een bepaalde 

oefening. 

 

Oefening 2: 

Woesj 
 

Niveau Gemakkelijk  

Doel - het lichaam (leren) losmaken 

- durf ontwikkelen 

Tijd 5- 10min 

Materiaal  / 

Uitleg  De woesj is een beweging die de leerkracht op voorhand bepaalt en vervolgens 

doorgeeft aan de leerling die naast de leerkracht staat.  

De leerkracht hamert op het feit dat de leerlingen het ‘woesj’-geluid erbij moeten 

zeggen. Dit vergt meer durf.  

(Cuypers, Spelletje en oefeningen- concentratie, s.d.) 

Uitbreiding Je kan de leerlingen een beweging laten uitvinden en zo laten doorgeven in de 

kring. Als de beweging terug bij de leerling is, kan hij/zij ervoor kiezen om een 

andere leerling aan te duiden die ook eens de ‘woesj’ kan zijn. 

 

 

Oefening 3: 

Duel 
 

Niveau Gemakkelijk  

Doel - zich concentreren 

- durf ontwikkelen 

Tijd 5- 10 min 

Materiaal  / 
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Uitleg  De leerlingen spelen een duel zoals een echte cowboy. De leerlingen staan met 

hun rug tegen elkaar. Ze tellen af naar 3 en wanneer ze 0 zeggen, schieten ze de 

ander fictief neer. 

Tijdens het aftellen stappen ze ook 3 stappen van elkaar weg en wanneer ze elkaar 

‘doodschieten’ met een geweer, dat ze maken met hun handen, draaien de 

leerlingen zich om.  

(Cuypers, Spelletje en oefeningen- concentratie, s.d.) 

Uitbreiding Als de leerlingen daar klaar voor zijn en zich veilig voelen, kan je ze ook laten 

spelen dat ze ‘doodgaan’.  

Je kan ze de manier waarop ze ‘doodgaan’ laten naspelen, bv. naar het hoofd 

grijpen wanneer ze een schot in hun hoofd krijgen. 

 

Oefening 4: 

Dansslang 
 

Niveau Gemakkelijk  

Doel - het lichaam (leren) losmaken 

- durf ontwikkelen 

Tijd 10 min 

Materiaal  Geluidsinstallatie 

Uitleg  De leerkracht vraagt aan de leerlingen om een slang te vormen. Het is de 

bedoeling dat de leerlingen allemaal achter elkaar staan. Degene die vooraan 

staat, zal de bewegingen bepalen die de anderen moeten nabootsen. De 

leerkracht doet voor een eerste keer mee met de leerlingen en zal dus de kop van 

de slang spelen. 

De leerkracht spreekt op voorhand af met de leerlingen wanneer de slang ‘vervelt’ 

en de kop dus achteraan in de rij komt te staan. Dit kan door bv. de leerkracht te 

laten klappen of van liedje te veranderen. 

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 

Uitbreiding Je kan starten met een trage vervelling om over te gaan naar een snellere 

vervelling. Zo moeten de leerlingen gefocust blijven. 

Pas op dat het niet te chaotisch is voor de leerlingen. Zorg ervoor dat ze zich nog 

steeds kunnen concentreren of achteraf rustig kunnen worden.  
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Oefening 5: 

Spiegelen 
 

Niveau Gemakkelijk 

Doel - het lichaam (leren) losmaken 

- durf ontwikkelen 

Tijd 10 min 

Materiaal  / 

Uitleg  Per twee of in groep.  

Je staat met twee personen tegenover elkaar. Je spreekt af wie de spiegel is en 

wie voor de spiegel staat. De spiegel doet alles precies na wat degene voor de 

spiegel doet. Probeer eerst te focussen op mimiek. Degene die voor de spiegel 

staat, moet dan alle emoties nadoen die op het gezicht te lezen zijn van de ander.  

Spreek op voorhand een teken af met de leerlingen, zoals een klein klopje geven 

op de tafel, waarbij alle leerlingen meteen stoppen met elkaar na te doen. 

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 

Uitbreiding 
1 

Als het voorgaande al begint te lukken, kan je ervoor opteren om in groep allerlei 

bewegingen met de armen en benen of specifieke handelingen, zoals een 

ochtendritueel, na te doen. Dan stel je een persoon aan die de spiegel speelt en 

de rest van de groep staat voor de spiegel.  

Wat je ook doet, zorg dat de bewegingen langzaam genoeg zijn zodat de anderen 

het kunnen volgen. Het draait in deze oefening om leiden en volgen, maar ook om 

afstemmen en contact maken. Daarna draai je de rollen een keer om. 

Uitbreiding 
2 

Na de bewegingen kan je nog een stapje verder gaan en ervoor zorgen dat de 

leerlingen ook dingen moeten nazeggen. Dat doet de leerkracht het best eerst zelf 

voor en pas daarna kan hij een leerling aanduiden om hetzelfde te proberen. 

Uitbreiding 
3 

Voor de volgende stap kan je in duo afspreken om allebei de spiegel en de persoon 

voor de spiegel te zijn. Iemand begint te bewegen en als de ander een andere 

beweging inbrengt, volgt de een de ander enz. De kunst is om het zo te doen dat 

beiden niet doorhebben wie er aan het leiden of volgen is.    

Uitbreiding 
4 

Als laatste stap kan je uitleggen dat de leerlingen op beweging, geluid en ook een 

deeltje op mimiek geoefend hebben. De leerlingen proberen in deze oefening de 

drie te combineren. De leerkracht kan zinnen voorzeggen op een bepaalde toon 

met bepaalde mimiek, bewegingen. De leerlingen proberen de leerkracht zo goed 

mogelijk na te doen. De zinnen hoeven op zich niet veel te betekenen. Het hoeft 

geen verhaal te worden. De leerkracht begint bijvoorbeeld met: ‘Wat heb jij nu 
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toch gedaan zeg?!’, ‘Ben je niet beschaamd?’. De leerkracht zegt deze zinnen met 

een luide, boze stem en met een woedend gezicht. Op die manier kan de 

leerkracht verder gaan: een verdrietige zin, een blije uitroep… De leerlingen 

oefenen op die manier hoe ze emoties naspelen. Ook wordt bij deze oefening 

gefocust op mimiek en bewegingen. Het is belangrijk om samen met de leerlingen 

een signaal af te spreken wanneer het ‘nadoen’ echt stopt. 

 

Oefening 6: 

Tableau vivant 
 

Niveau Gemiddeld 

Doel - een situatie uitbeelden door een stilstaand beeld te vormen 

Tijd 10 min 

Materiaal  - kaartjes met situaties 

- fototoestel 

Uitleg  De leerkracht geeft de leerlingen een situatie. De leerlingen maken een tableau 

vivant of ‘levend schilderij’. Ze beelden de situatie uit en blijven stilstaan. 

De leerkracht maakt er een foto van zodat de leerlingen achteraf het resultaat 

kunnen zien. 

Zorg ervoor dat de leerlingen alle woorden verstaan. Als je niet zeker bent, 

overloop je het best de kaartjes nog eens en pas daarna ga je verder met de 

oefening.  

(Cornelis, 2011) 

Uitbreiding  Nadat je zelf een aantal voorbeelden gegeven hebt, kan je opnieuw van een 

leerkrachtgestuurde oefening overstappen naar een leerlinggestuurde oefening. Je 

kan de leerlingen zelf een situatie laten bedenken.  

Jouw klas ... 

 

wanneer je hoort dat een klasgenoot zijn opa is 

verloren. 

Jouw klas ... 

 

als plots het brandalarm afgaat. 

 

Jouw klas ... 

 

tijdens een saaie les. 

 

Jouw klas ... 

 

als je in de rij staat. 
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Jouw klas ... 

 

won een wedstrijd. 

 

Jouw klas ... 

 

als iemand jarig is. 

 

Oefening 7: 

Slow motion 
 

Niveau Gemakkelijk 

Doel - het gebruiken en bewust worden van bewegingen die met het lichaam 

gemaakt worden 

Tijd 10 min 

Materiaal  Kaartjes 

Uitleg  De leerkracht noemt een voorwerp en de leerlingen beelden een actie uit die met 

dat voorwerp gedaan kan worden. Ze doen dat in slow motion. De leerkracht kan 

er ook voor kiezen om een bepaalde emotie te laten uitbeelden in slow motion of 

een bepaalde situatie.  

(Cornelis, 2011) 

Uitbreiding De leerlingen laten beslissen welk voorwerp, welke emotie, welke beweging of 

welke situatie ze zullen uitbeelden in slow motion. 

 VOORWERP: 

tandenborstel spons 

boterham boekentas 

mes schaar 

bal krijt 

ballen verfborstel 

 EMOTIE: 

lacherig onzeker, verlegen 

bang verdrietig 

afkeer stoer of cool 
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boos blij 

ongerust trots 

moe, uitgeput verliefd 

eenzaam gemeen 

schuldgevoel gespannen 

dapper, moedig liegen 

 BEWEGING/SITUATIE: 

Bedienen in een restaurant De haag snoeien 

Een ei bakken Een kerstboom versieren 

Een cadeautje inpakken De afwas doen 

 

Oefening 8: 

Het griezelbos 
 

Niveau Gemakkelijk 

Doel - het lichaam (leren) losmaken 

Tijd 10-15 min 

Materiaal  Blinddoeken 

Uitleg  De leerlingen verspreiden zich in de ruimte. Ze zijn de bomen van het griezelbos. 

Deze bomen kunnen niks zien (geblinddoekt), wel horen. De leerlingen zijn geen 

gewone bomen, maar griezelbomen die heel soepel kunnen bewegen en 

griezelgeluiden maken. Bomen zitten met wortels vast in de grond wat betekent 

dat de leerlingen of griezelbomen niet kunnen rondwandelen. Ze staan dus vast 

op hun plaats.  

Een verdwaalde wandelaar probeert heelhuids door het bos te geraken. Wanneer 

hij door een boom aangeraakt wordt, is hij verloren en wordt hij zelf een 

griezelboom. 

Elke leerling kan eens de verdwaalde wandelaar zijn. Je spreekt best ook een teken 

af met de leerlingen zodat het duidelijk is wanneer ze heelhuids aan de overkant 

van het klaslokaal geraakt zijn. Drie klopjes op de muur is daar een voorbeeld van. 

(Cornelis, 2011) 
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3.2.3  Geluidsoefeningen 

Oefening 1: 

Spelen met geluid 
 

Niveau Gemakkelijk 

Doel - spreekdurf ontwikkelen 

- gebruiken van de stem en volume 

Tijd 5 min 

Materiaal  / 

Uitleg  De leerkracht geeft eerst de instructies en toont steeds voor hoe het geluid moet 

zijn. Daarbij let de leerkracht ook op het volume van de stem en op de mimiek (bv. 

een dierengeluid nadoen daarbij kan de leerkracht ook het dier proberen 

nabootsen). De leerkracht kan deze oefening een aantal keren herhalen naarmate  

de leerlingen meer durf krijgen. 

Als de leerlingen moeite hebben met rustig worden na deze oefening, kan je een 

duidelijk signaal afspreken waarbij de leerlingen meteen moeten stoppen met 

gekke geluiden te produceren.  

Doe een aap na. Lach zo gek mogelijk. 

Roep zo luid je kan. Maak een zoemend geluid. 

Doe een horrorlach na. Brul als een leeuw. 

Klakken met de tong. 
Probeer een poesje te lokken. (Maak eventueel 

miauwgeluiden erbij.) 

Doe een knal na. (BOEM) 
Zeg goede nacht tegen een slapend persoon. 

(Hierbij moeten de leerlingen fluisteren.) 

Uitbreiding  De leerkracht kan de leerlingen vragen of zij nog geluiden kennen die ze kunnen 

nadoen. Zo wordt de oefening opnieuw meer leerlinggestuurd.  
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Oefening 2: 

De echoput 
 

Niveau Gemakkelijk 

Doel - spelen met volume 

- spreekdurf ontwikkelen 

Tijd 5 min 

Materiaal  / 

Uitleg  De leerkracht legt uit aan de leerlingen dat er in het midden van het lokaal een 

echoput is. De leerkracht stapt naar de echoput toe en roept een woord in de 

echoput. Het is de bedoeling dat de leerlingen de echo zijn en dus het woord 

naroepen op eenzelfde toon en volume.  

Leg uit wat een echo is als de leerlingen het niet weten, of vraag aan een leerling 

die het wel weet of hij het kan uitleggen. 

Spreek ook af met de leerlingen dat een echo drie keer herhaald wordt en dat het 

steeds stiller wordt. 

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 

Uitbreiding Indien de leerlingen zich op hun gemak voelen, kan je al verwachten dat ze zelf 

naar de echoput durven stappen en er een woord in zeggen. 

 

Oefening 3: 

Seizoensoefening 
 

Niveau Gemiddeld 

Doel - (bewegings)durf ontwikkelen en het lichaam (leren) losmaken 

Tijd 10 – 15min 

Materiaal  Liedje Vivaldi: ‘De vier seizoenen’. 

Uitleg  De leerkracht legt het liedje op en toont eerst voor aan de leerlingen hoe ze op 

het nummer kunnen bewegen. De leerkracht zal ook gedurende de oefening 

stukken moeten doorspoelen zodat alle seizoenen aan bod komen.  

Het is de bedoeling dat de leerlingen bewegen op de muziek en hierbij heel losse 

bewegingen maken. Als leerlingen niet willen meedoen of niet meteen weten hoe 

ze op deze muziek moeten bewegen, kunnen ze de leerkracht steeds nadoen. De 

leerkracht danst mee met de leerling die eventueel aan de kant staat.  
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Oefening 4: 

Music Maestro 
 

Niveau Gemiddeld 

Doel - spreek- en acteerdurf ontwikkelen 

- het lichaam (leren) losmaken 

Tijd 20 min 

Materiaal  Benodigdheden (niet noodzakelijk, wel handig voor inleving): 

- zonnebrillen 

- hoedjes, petten 

- bandana’s 

- box voor muziek 

- muziek 

Uitleg  a) Hall of the mountain king – Edvard Grieg 

De leerlingen doen alsof ze wakker worden. Tijdens het lied leven ze zich in. Ze 

moeten proberen verbaasd en angstig te kijken en onrustig te bewegen 

(mysterieus). 

De leerlingen liggen op de grond en doen alsof ze slapen. Ze worden tijdens het 

nummer om de beurt wakker getikt door de leerkracht. Deerlingen doen alsof ze 

ontwaken. 

De leerlingen proberen zich in te leven in de muziek. 

b) Dura – Daddy Yankee 

De leerlingen doen alsof ze op reis zijn/op het strand zitten/chillen/… Ze voelen 

zich heel blij en relaxed. Dansen mag zeker tijdens dit nummer maar het moet 

duidelijk blijven dat ze zich goed voelen. 

c) The lion sleeps tonight – The Tokens 

De leerlingen leren hier ontspannen bewegen. De leerlingen leren articuleren 

(awimbawee).  

Tijdens dit nummer kan er in een kring gedanst worden en kunnen er bewegingen 

nagedaan worden. Op het woord ‘awimbawee’ kan even op voorhand geoefend 

worden. Het kan telkens pittiger en sneller uitgesproken worden. 

d) Gass – Sevn Alias 
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De leerlingen doen alsof ze de koning op aarde zijn. Ze voelen zich een echte 

rapper, ze voelen zich heel stoer, niemand kan hen iets maken. 

e) In Zaire – Johnny Wakelin 

De leerlingen wanen zich echte indianen. Ze leren bewegingen nadoen (eventueel 

de indianendans). 

f) He’s a pirate – Klaus Badelt 

De leerlingen wanen zich piraten. Ze doen zich gevaarlijk voor. Ze werken aan 

hun mimiek en proberen er gevaarlijk uit te zien. 

g) Esperanza – Hilight Tribe 

De leerlingen proberen gek te doen op de muziek. Eerst zijn ze rustig en volgen ze 

de muziek, daarna doen ze gek en proberen ze hun beste dansmoves uit. De 

liedjes hoeven niet volledig gespeeld te worden anders kan het te lang duren. 
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3.2.4 Articulatie-oefeningen 

Oefening 1: 

Klinkers en medeklinkers 
 

Niveau Gemakkelijk (klanken en woorden) – moeilijk (zinnen) 

Doel - leren articuleren 

- woorden en klanken vlot uitspreken 

Tijd 10 – 15min 

Materiaal  / 

Uitleg  De leerkracht legt de oefeningen uit en toont voor hoe ze in elkaar zitten. De 

leerlingen proberen de woorden of de letters zo goed mogelijk uit te spreken.  

 

 Oe 
 

Taa toe too toe too toe 

Taa toe taa toe taa toe 

Paa poo paa poo paa poo 

Poo pe poo poe poo poe 

Aat oot iet oet eet uut 

Aam oom iem oem eem uum 

Aap oop iep oe peep uup 

Aal ool iel oel eel uul 

Aas oos ie soes ees uus 

 

Oef koe toe doen moet zoet soep poes zoek voet troef bloem 

Groet vloed schoen sloep snoek kloek voeder hoepel voedsel voelbaar goede 

 

Oefenen toeteren poederen woekeren koesteren zoeken koekeloeren toevoer voetzoekers voer boer 

broer stoer vloer snoer moer loer toer roerloos voerman oersterk 

 

Moeras koekoek rondtoeren toedoen koevoet toevoegen snoepgoed groenteboer koelbloedig 

gevoelige poezelige voeten 

 

Moeder poetst morgenvroeg de schoenen van mijn broer. 

Koen snoept van moeders koekjes. 

De boerin droeg een hoed met groene bloemen.  

Wie niet horen wil moet voelen want haast en spoed is zelden goed. 

Het sap van de meloen is zoet en koel. 

De roep van de koekoek maakt me droef. 

De stoere boer neemt een koele drank en zwoegt verder; 

Grootmoeder zat zich te goed te doen aan de zoete koekjes.  
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De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets. 

 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 o 
 

Taa ta too to taa too ta to taa too taa to 

Taa ta taa ta toot o toot o taa too taa too 

Ta to ta to ta to taa too too ta taa to 

Taa ta toot o taa too ta to ta to too ta 

Taa ta toot o taa too ta to taa too taa to 

 

Rom rom rem rem rim rim 

Romme bom remme bem rimme bim 

 

Top stoffig bot slot los klos vod blos mos mof mop tros drop korst roffel rot rok grof spot klok stop 

 

Stom kom lont trommer drom krom grommen spons vol jong gong bol knol hol 

 

Offerblok vossenhol onderrok hondenkop rommelpot kofferslot 

Donderkop losbol hondenhok mosterdpot poppenkop koffiepot logge ossen blonde lokken 

 

De jonge dokters vonden wonden in de longen. 

In Knokke en Kortrijk stonden volle wagen te ronken. 

Domme rommel vond je ook in het bos. 

Mosterd op je bord morsen. 

Op zolder mocht Pol grondig borstelen. 

Trommel maar niet met je klomp op de grond. 

 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

 i/ee 
 

Aa oe ee 

Taa toe tee 

Maa moe mee 

Laa loe lee 

Raa roe ree 

Saa soe see 

Kaa koe kee 

 

Leep, lip 

Veel, vil 

Geef, gif 
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Keer, kir 

Beet, bid 

Teen, tin 

Scheep, schip 

Leeg lig 

Keel, kil 

Keek kik 

Keep, kip 

Peen, pin 

Speel, spil 

Heet, hit 

Bed, bid beet 

Wet, wit, weet 

Let, lid, leed 

Zet, zit, zweet 

Ver, vin, veen 

Vlek, flink, vleet 

Flets, flikkeren, flemen 

Men, min, meen 

Smet, smid, smeet 

Pet, pit, peet 

Tred, trilt, treed 

Net, nicht, neef 

Dek, dik deed 

Wesp, wist, wees 

 
Nemen, klimmen, temmen 

Reppen, lippen, repen 

Hebben, ribben 

Heffen, riffen, leven 

Petten, pitten, heten 

Reden, bidden, redden 

Gillen, delen, bellen 

Biggen, leggen, vegen 

Gekken, mikken, weken 

 

Deze kerel verveelt me al de hele dag. 

Meer dan veertig kerels kregen de doodsteek. 

Leen en Kees eten meer dan verleden week. 

Deze zeven neven kleden heel veel deeg. 

Deze twee steden hebben geen brede wegen. 

Greet en Trees treden negen weken helemaal alleen op. 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 
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 ie 
 

Mies mier bied bies bier 

Piet pier fiets Fien viel 

Vier wied wiek wies wiel 

Wieg zien ziek niet tien 

Dier dien diep lied lier 

 

Inzien scheelzien keelziekte kinderziekte wiegenkind kinderwieg 

 

Gier giet kies kiel hier hiel hief 

Schiep schiet spies spier stier 

Vries vlier vlieg vlies vliet 

Zwier bliek blies brief kwiek 

 

Bid beet biet 

Zin zeen zien 

Wik week wiek 

Wig weeg wieg 

Zit zweet ziet 

 

Min meen Mien 

Pit peet Piet 

Kist keet kiest 

Vis vlees vlies 

Lid leed lied 

 

Lieve kinderen 

Wriemelende dieren 

Liegen en bedriegen 

Griezelige dieren 

Kriebelende mieren 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

 i 
 

Tikke tik tikke tik 

Tikketikketikke tik 

Tikke tik tikke tik 

Tikketikketikke tik 

Ping 

 

Beet bit 
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Weet wit 

Keel kil 

Geel gil 

Leep lip 

Neep nip 

Zeep zip 

 

Bid wit kil vil gis kin kim gil wil ril klip schip drift plicht wicht schrift ring ving hing zink vink klimt 

 

Lintvis richting witvis ringvinger vlinderlicht winterstilte lichtzinnig ringeling twintig kikkers 

 

Bidden zitten vissen tillen willen stillen winnen gissen prikken lippen middel linnen vinger ridder 

wissen trillen dwingen vlinders kinderen spinnen binnen wringen 

 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 p/b/m 
 

Nanana nanana na na  

Lalala lalala la la 

Dadada dadada da da 

Tatata tatata ta ta 

Nijnijnij nijnijnij nij nij 

Lijlijlij lijlijlij lij lij 

Dijdijdij dij dij 

Pda pdee pdie pdo pdu pdoe pdeu pdij pdou pdui 

Kda kdee kdie kdo kdu kdoe kdeu kdij kdou kdui 

Bda bdee bdie bdo bdu bdoe bdeu bdij bdou bdui 

 
Pan ban man 

Paal baal maal 

Poot boot moot 

Pen ben men 

Peer beer meer 

Pil bil mis 

Pot bot mos 

Pijl bijl mijl 

Paar paal 

Poot pool 

Pot pol 

Bak barst 

Bek breek 

Been beest 

Braaf brood 

Tap rap stap 
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Lap raap gaap 

Slaap loop stop 

Mop lip hop 

 

Pom bom tom 

Toom boom kiem 

Slim Wim Kim 

 

Web heb Bob 

Snob leb rib 

Huub pub club 

 

Tappen stompen kammen 

Stappen knabbelen rammen 

Rapen Babel samen 

Slapen bosbes kwamen 

Lopen boterbloem sommen 

Kopen bolleboos zomer 

 

Paal paar paf pak pen pet pil peer poef poes pook poot pof pot peuk peul piek Piet puk put pijn pijp 

pauw paus puin 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

 w/f/v 
 

Wie wil weven? Willem Wouters wil weven. 

Wat wil Willem Wouters weven? Willem Wouters wil wol weven. 

Welke wol wil Willem Wouters weven? Willem Wouters wil witte wol weven. 

Wij willen Willem weg, wil Willem wijzer worden, wij willen Willem weer! 

 

Wiggel waggel 

Wiggel waggel 

Water 

Als ik iets lekker zie 

Duik ik kopje onder 

En blijft mijn staartje boven 

Water 

 

Flieder fladder 

Flieder fladder 

Bomen 

Hier bouw ik een nest 

Hier kom ik wonen 
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Flikker flakker 

Dansertje 

Boven op de kaars 

Als ik blazend 

De lippen tuit 

Gaat dat dansertje uit 

 

Faam feest fier fit fooi fop fut foei fijn fout festijn flink framboos fret fris fruit 

Gaaf kaf leef dief gif doof dof stof gleuf bluf boef groef wijf blijf duif loop ruif 

Wafel tafel rafel café kaffer blaffer straffen effen keffen treffen sofa 

 

Wagen wade weten wedden wier wist woord wol woede  

Wuiven woud wonderwel woordenwisseling wandelwegen 

Westenwind worstenwinkel winterwortelen wereldwijd kwaken 

Kwartier kwelling kwiek 

Ik wil ik word ik wist ik wou ik wacht op wandel op wacht 

 

Brouwen brouw gebouwd duwen gauw eeuwen gruwel huwelijk luwte schaduw sneeuw kieuwen 

vrouwen trouw nieuw weduwe wauwelen 

 
Vader liet vijf flessen op de vloer vallen 

Veel vogels werden gevangen door deze fraaie viervoeter 

Olijven en vijgen zijn vruchten uit den vreemde 

Het visje vroeg niets liever dan die frisse vijver in te zwemmen 

Fraaie volzinnen vol fouten vond Fien vervelend 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

 s/z 
 

Sabel saffraan sakkeren salade saldo salon samen sandaal sarren seconde 

Sedert seinen samen salon sandaal selder sier sigaar sinds sint sober soda 

Soep sofa sol soldaat soms sop suf suiker 

 

Aas baas blaas gaas kaas haas maas raas graas gas kas las glas kras pas  

Plas tas vaas waas 

Lees pees wees rees mees 

Bis gis lis mis nis vis wis 

Bos dos flos gros klos los mos ros vos 

Bus dus lus kus mus 

Bloes hoes moes roes 

Buis gruis kuis huis luis pluis ruis thuis 
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Bloesemen bossen bessen jassen flessen wassen plassen losse lessen passen bussen zussen tussen 

klasse wassen krassen frisse zessen wissen dassen kussen messen Pasen huiselijk wijselijk kruisen 

 

Staal staan staar stad staf staken stad stam stamp stand stap star start statig staven 

Steen steek steel steil stek stekker stempel stemmig stengen sterk  

Sticht stift stikken stilte stip stipt stilaan 

Stoei stoep stoei stoer stoet 

Stomen stoof stoot stop stout 

Studeer student studie stuw stuk stuif 

 

Spaak spaar spade spar spat 

Speel speer spel spek speld spelen speler spellen spieden spiegel spijker 

Spier spijt spin spook spons spot 

Sis sas saus 

Sis sus sijs 

Stoel soms snoes 

Struis slechts 

‘s zomers ’s avonds  

 
Er zijn zes schedelbeenderen, schrijf dit in je schoolschrift. 

Hij schrok van het schitterende licht en trok snel weg. 

Schone schitterende witte hemden schikt ze in de schuif. 

Dit schilderij heeft schelle kleuren. 

Ik zie zeven zotte zeilers op de stormachtige zee. 

Wie wil met ons mee naar de zomerse zee? 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

 p/t/k 
 

Tippetappe tippetappe tiptaptop 

Tippetip tippetip tippetiptiptip 

Tippetiptiptip tappetaptap toppetoptop 

Tip tap top 

Pikkepakkepokke pikke pakke pokke pikkepakkepokke 

Kipperde kopperde kap kap 

Pamperdepimperdepomperdemap 

Piederie piedera piederoesasa 

Tanatanta tenetente tinitinti tonotonto 

Pamapampa pemepempe pimipimpi pomopompo 

Tammeramtamtam tommeromtomtom temmeremtemtem tummerumtumtum 

Dannerannerandan dennerennerenden donneronnerrondon 

Bomerom bomerom bomerombombom 
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(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

 sch 
 

Schie schee sche schuu schu 

Sche schij schaa sch schoo 

Scho schou schoe schui 

Schaa schoo schie schoe 

Sraa sroo srie sroe sree sruu 

Schraa schroo schrie 

Schieten schier scheef schemer scheur 

Schut schuin schuur schik scheppen 

Schel schijnen schaaf schat schok 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

 g 
 

G g g geven 

G g g gaan 

G g graag 

G g goed 

G g geld 

G g geloof 

G g geluk 

G g begin 

G g begaan 

G g liggen 

G g regeren 

 

Gieten geven gillen gingen geen gul geul guit gom goot droegen eigen lagen gooien goed liggen 

buigen 

 

Grote gekke geiten grazen in het groene gras zonder goed te begrijpen dat gave, glanzende 

margrieten de maag een groter genoegen doen. 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 
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 h 
 

H h halen 

H h hebben 

H h hier 

H h hoed 

H h hoog 

Ho ho ho – ho ho ho 

Ha ha ha – ha ha ha 

He he he – he he he 

Hu hu hu – hu hu hu 

Hi hi hi – hi hi hi 

Halen hakken heel hebben hier hit 

Hoog hommer heus huur houden 

Huizen hijsen hoeven haat 

Met huid en haar 

Hoe heerlijk 

Met de handen in het haar zitten 

Een heel hartelijk onthaal 

Helena huppelde op de heuvel tot het huurhuis van de heer Huizentruyt. 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

Oefening 2: 

Tongbrekers 
 

Niveau Moeilijk 

Doel - woorden en zinnen juist uitspreken 

Tijd 10 min 

Materiaal  - Kaartjes met verschillende tongbrekers 

- Hoed/potje 

Uitleg  Een leerling neemt een tongbreker uit een potje of hoed. De leerling probeert de 

tongbreker drie keer na elkaar juist uit te spreken. Lukt het, dan mag hij of zij het 

kaartje houden. Lukt het niet, dan mag de volgende leerling proberen.  

Je kan de leerlingen dat individueel laten proberen, maar als ze nog niet over 

voldoende zelfvertrouwen of spreekdurf beschikken, kan je ervoor kiezen om de 

tongbrekers in groep uit te spreken. 

(Nederlandse tongbrekers, s.d.) 

Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvispis.  
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De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt knapper dan de knappe 

kapper kapt. 

De knecht snijdt recht en de meid snijdt scheef. 

De postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets op een postkoetspoetsdoek. 

Ping en Pong speelden pingpong. Ping pingpongde de pingpongbal naar Pong en Pong pingpongde 

de pingpongbal naar Ping. 

Roverovervallen vallen overal voor. Het valt voor dat bij een roveroverval een rover voorover over 

een roverval valt. 

Zeven zwarte Zomergemse zangers zwommen zomaar zeven zomerse zondagen zonder zwembroek. 

“Zij zijn zeker zot” zei Zwarte Zulma, “zomaar zwemmen zonder zwembroek, ze zullen zeker ziek 

zijn”. 

Moeder sneed zeven scheve sneden brood. 

De Spaanse prins spreekt prima Spaans. 

Er schreed een snip over het dek van het schip, die sneed met zijn bek het spek van het spit. 

Trillend trippelde tante Tiny tandloos naar de treiterende tandarts toe. 

De zakkenrollende zakkenroller rolde een andere zakkenrollende zakkenroller zijn zakken. 

Kobe knoopt koperen knopen, maar als Kobe geen koperen knopen knopen kan, dan is er een man 

die Kobe zijn koperen knopen knopen kan. 

Als een teckel een teckel tackelt, dan tackelt de teckel de teckel terug. Dus als een tackelende teckel 

een teckel tackelt, dan tackelt de getackelde teckel de tackelende teckel terug. 

Ik mix whisky in de whisky-mixer. 
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3.2.5 Overige drempeloefeningen 

Oefening 1: 

Goedemorgen 
 

Niveau Gemakkelijk 

Doel - (leren) spelen met mimiek 

- (leren) spelen met emoties 

Tijd 10 min 

Materiaal  / 

Uitleg  De leerlingen lopen door elkaar in het klaslokaal of op de speelplaats. Als ze een 

medeleerling tegenkomen, zeggen ze goedemorgen.  

In het begin kan dit nog op een ‘neutrale’ manier gezegd worden, later kunnen er 

andere emoties worden bijgehaald, zoals een ‘boze goedemorgen’. 

De leerkracht toont steeds voor en beslist wanneer de leerlingen luider of stiller 

moeten spreken of wanneer de leerlingen een bepaalde emotie moeten naspelen. 

Uitbreiding Een variant op ‘goedemorgen’ kan zijn dat de leerkracht aan de leerlingen een 

situatie geeft. Bv. De persoon met wie je oogcontact zal maken, heb je al een tijdje 

niet meer gezien. Zo moet de leerling niet enkel letten op een gevoel dat de 

situatie kan opwekken, maar ook op mimiek en lichaamstaal waaruit duidelijk 

moet blijken dat ze die persoon al een tijdje niet meer gezien hebben. 

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 

 

Oefening 2: 

Jabbertaal 
 

Niveau Moeilijk 

Doel - (leren) spelen met volume 

- (leren) spelen met klanken en woorden 

Tijd 10 – 15 min 

Materiaal  / 

Uitleg  De leerlingen verzinnen een eigen brabbeltaal en proberen met elkaar te 

communiceren door hun eigen brabbeltaal te gebruiken op verschillende volumes 

en intonaties. Ook al begrijpen ze elkaar niet, toch proberen ze in interactie met 

elkaar te treden. 

(Dramaonline, sd) 
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Oefening 3: 

De doos 
 

Niveau Gemakkelijk 

Doel - fantasie en verbeelding (leren) gebruiken 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

Tijd 10 – 15 min 

Materiaal  Een doos 

Uitleg  De leerlingen geven een doos door waar niets in zit. Aan de hand van hun mimiek 

en hetgeen ze zeggen, insinueren de leerlingen wat er zou kunnen inzitten. Zo 

wordt de doos doorgegeven. De leerlingen gebruiken hun fantasie en spelen in op 

elkaar. De leerkracht begint met de doos door te geven, hij is het startpunt. 

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 

Uitbreiding De leerlingen kunnen ook zelf beginnen met de doos door te geven. Ze gebruiken 

hun eigen fantasie om te bedenken wat er in de doos zou kunnen zitten. 

 

Oefening 4: 

De plastic zak 
 

Niveau Gemakkelijk 

Doel - fantasie en verbeelding (leren) gebruiken 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

Tijd 5 min 

Materiaal  Plastic zak 

Uitleg  De leerlingen zitten in een kring en ze geven een plastic zak door. Elke leerling 

maakt van de zak een ander voorwerp en beeldt dat uit.  

De andere leerlingen raden wat de leerling uitbeeldt. 
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Oefening 5: 

Blibliblibob 
 

Niveau Gemiddeld 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

Tijd 10 – 15min 

Materiaal  / 

Uitleg  Alle leerlingen staan in een cirkel en een leerling staat in het midden. De persoon 

in het midden kijkt naar een andere persoon in de kring en heeft een aantal 

mogelijkheden die hij/zij kan zeggen: 

 ‘Blibliblibob’: De persoon in het midden start met ‘bliblibli’ en vooraleer 

hij of zij ‘bob’ heeft gezegd, moet de persoon die hij of zij aankijkt op 

eenzelfde moment ‘bob’ zeggen als de persoon in het midden. Wanneer 

dit niet gebeurt, moet hij/zij de plaats innemen in het midden.  

 ‘Olifant’: De persoon die hij/zij aankijkt, moet een slurf maken met zijn 

handen en een olifant nadoen.  

 ‘Broodrooster’: De persoon die hij/zij aankijkt, springt omhoog en roept 

‘ping’.  

 ‘James Bond’: De persoon die hij/zij aankijkt, doet James Bond na door 

zijn/haar handen over elkaar en deze vormen een pistool.  

(Cuypers, Spelletje en oefeningen- concentratie, s.d.) 

Uitbreiding De leerkracht kan aan de leerlingen vragen welke dieren of voorwerpen of 

personen ze nog kunnen nadoen. Zo geven de leerlingen nog een aantal 

voorbeelden aan met een bijhorende beweging.  

Als het te veel woorden worden, kan de leerkracht een ‘spiekbriefje’ noteren op 

het bord met alle woorden waaruit ze kunnen kiezen. 

 

Oefening 6: 

Opdrachtenspel 
 

Niveau Moeilijk 

Doel - spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- durf ontwikkelen 

Tijd 15 min 
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Materiaal  Hoed of doos 

Kaartjes met opdrachten 

Uitleg  De hoed met kaartjes gaat rond in de klas. Een leerling begint en neemt een 

kaartje uit de hoed. Deze leerling voert de opdracht uit. Heeft de leerling de 

opdracht tot een goed einde gebracht, mag hij of zij het kaartje houden. Zo gaat 

de hoed door naar de volgende leerling. 

 

Spreek 1 minuut zonder ‘euh’ te zeggen. Speel 30 seconden luchtgitaar. 

Loop met een boek op je hoofd rond de tafels. Begin te lachen en probeer ervoor te zorgen dat 

de hele klas meelacht.  

Let op: je mag niets vertellen, enkel lachen! 

NIET LUIDOP LEZEN: Doe een leerkracht na.  

De anderen moeten raden. 

Doe 15 seconden alsof je verschrikkelijk moet 

huilen. 

Breng je buurman of buurvrouw zo snel mogelijk 

aan het lachen. Die probeert op zijn of haar beurt 

serieus te blijven. (30 seconden tijd) 

Doe een bekende reclame na. 

Doe een aap na. Zing ‘Baby’ van Justin Bieber. 

NIET LUIDOP LEZEN: Beeld een bakker uit. De 

anderen moeten raden. 

Maak een zin met deze woorden: wc – hoed – 

kippen – Samson – bloemetjes. 

NIET LUIDOP LEZEN: Beeld een oude dame of 

oude man uit die niet meer goed kan stappen. 

Vertel een mop of een raadseltje. 

NIET LUIDOP LEZEN: Beeld een dronken man of 

vrouw uit. 

Zoek een woord dat je van achter naar voren en 

van voren naar achter kan lezen en steeds 

hetzelfde blijft. 

NIET LUIDOP LEZEN: Je doet verschillende dieren 

na. Je mag ook je stem gebruiken. Leef je in! De 

anderen moeten raden. 

Een geit, een kip en een ezel. 

Stel: jij bent vader. Je zoon is drie dagen na een 

feestje nog steeds niet thuisgekomen. Hij heeft 

gewoon een bericht gestuurd dat hij weleens 

naar huis zal komen. Hoe zou jij reageren? Speel 

het na. 

NIET LUIDOP LEZEN: Beeld een bekend persoon 

uit (sportman, acteur, zanger(es)… De rest moet 

raden wie je uitbeeldt. LET OP: Je mag niks 

zeggen, enkel uitbeelden! 

NIET LUIDOP LEZEN: Doe een klasgenoot na.  

De anderen moeten raden. 
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4 IMPROVISATIEOEFENINGEN 

4.1 Inleiding 

 

Improvisatieoefeningen zijn net als de toneelteksten en de voorleesteksten opgedeeld in drie thema’s 

en nog eens onderverdeeld in drie niveaus. Het is dan ook aan de gebruiker om te kiezen om deze 

indeling te volgen of bepaalde oefeningen in een ander thema onder te verdelen.  

Bij de oefeningen waarvoor we bronnen geraadpleegd hebben, noteerden we steeds een 

bronvermelding onder de uitleg van de activiteit. De oefeningen zonder bronvermelding hebben we 

zelf gemaakt. 

Soms zijn de oefeningen voorzien van een uitbreiding. De gebruiker beslist wanneer de leerlingen er 

klaar voor zijn. Het is steeds belangrijk dat de gebruiker een goede en losse sfeer creëert tijdens het 

toneelspelen.  

Bepaalde leerlingen hebben net iets meer ondersteuning nodig van de leerkracht. Het is raadzaam om 

alle leerlingen te stimuleren om de oefening uit te proberen. Het is uitermate belangrijk dat je als 

leerkracht de leerlingen positief bekrachtigt. Op die manier zullen de leerlingen zich meer op hun 

gemak voelen en meer spreekdurf ontwikkelen. 
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4.2 Thema 1: emoties 

4.2.1 Niveau 1 

Oefening 1: 

Het hart tegen hart-rubriekje 
 

Doel - een probleem uitleggen 

- raad geven aan medeleerlingen 

- spelen met emoties 

- spelen met mimiek 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10-15 min 

Materiaal  Kaartjes met mogelijke problemen.  

De kaartjes kunnen aangepast worden naargelang het thema (emoties, omgaan 

met verschil, milieu, gezondheid en veiligheid). 

Uitleg  De leerlingen werken per twee. De ene leerling trekt een kaartje en legt het 

probleem uit aan zijn/haar partner. Zijn/haar partner probeert dan zo goed 

mogelijk raad te geven.  

(Cornelis, 2011) 

Mijn beste vriendin is verliefd op een jongen in 

onze klas, maar die jongen heeft mij verteld dat 

hij niet verliefd is op haar. 

 

Moet ik dat aan mijn vriendin vertellen? Hoe 

zou ik dat moeten zeggen? 

Mijn beste vriendin ziet mij niet meer staan. 

Vroeger was ik heel populair op school, maar nu 

niet meer. Ik sta nu helemaal alleen op de 

speelplaats.  

 

Wat moet ik doen? 

Mijn mama is kwaad op mij. Ik heb haar 

lievelingsvaas per ongeluk gebroken.  

 

Wat moet ik doen? 

Ik heb tijdens een ruzie mijn kleine broer 

geduwd. Hij is toen gevallen en heeft zijn arm 

gebroken. Mijn ouders zijn heel erg kwaad. 

 

Wat moet ik doen? 

Mijn vis is deze ochtend gestorven. Ik ben heel 

verdrietig. 

 

Wat moet ik doen? 

Ik moet van papa een brood gaan kopen bij de 

bakker, maar ik durf niet.  

 

Wat moet ik doen? 
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Oefening 2: 

Dialoogje 
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven plaats/emotie 

Tijd 10 – 15min 

Materiaal  Kaartjes met emoties en situaties. 

Uitleg  De leerlingen krijgen een emotie per twee, bijvoorbeeld ‘boos’. Ze krijgen ook een 

situatie, bijvoorbeeld ‘bij de bakker’.  

Ze spelen op basis van hun twee kaartjes een situatie na. 

Uitbreiding De leerlingen kunnen ook zelf een situatie bedenken en zelf beslissen welke 

emotie ze willen spelen.  

EMOTIES SITUATIES 

Boos Bij de bakker 

Beschaamd In het park 

Jaloers Op de parking 

Verdrietig In de klas 

Verliefd In de winkel 

Blij Op de speelplaats 

Teleurgesteld Op de bus 

 

Oefening 3: 

Iets opbiechten 
 

Doel - spreekdurf opwekken 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10-15 min 
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Materiaal  Kaartjes  

Uitleg  De leerlingen werken per twee of in groep. Ze nemen een kaartje met een reden 

en om beurt biechten ze op wat ze verkeerd gedaan hebben. De andere leerlingen 

mogen reageren.  

(Cornelis, 2011) 

Ik heb de taart laten vallen onderweg. Ik heb je konijn door het toilet gespoeld. 

Ik heb de poes in de soepketel gevonden. Ik heb je nieuwe trui laten krimpen in de was. 

Ik heb je lelijke foto’s op Facebook gezet. Ik heb een kras gemaakt op de nieuwe auto van 

mijn buurman. 

Ik heb mijn boekentas in de vijver laten vallen. Ik heb je dagboek gelezen. 

Ik ben het vlees vergeten in de koelkast te 

zetten en de hond heeft het opgegeten. 

Ik heb een bal door de ruit van de klas laten 

vliegen en de ruit is kapot. 

Ik ben mijn gouden ketting kwijt. Ik heb de deur van het kippenhok open laten 

staan en alle kippen zijn gaan lopen. 
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4.2.2 Niveau 2 

Oefening 1: 

Emotiebus 
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven emotie 

Tijd 10 min 

Materiaal  Stoelen 

Uitleg  De leerkracht bouwt met de leerlingen een bus van stoelen. De leerkracht speelt 

de chauffeur en zit vooraan in de bus. Hij of zij speelt het hele stuk mee. De 

anderen zijn passagiers.  

Aan het begin van de oefening krijgt elke leerling een emotie die ze tijdens het 

improvisatiespel moeten naspelen. 

De chauffeur heeft in eerste instantie een neutrale emotie. Als de scène begint, 

rijdt hij/zij naar de eerste halte en een reiziger stapt in met een bepaalde emotie. 

De chauffeur neemt de emotie over en er begint een scène. De chauffeur kan 

vragen waar hij/zij heen moet of wat er aan de hand is en de chauffeur kan 

vertellen waarom hij/zij zelf die emotie heeft. Als de volgende opstapt met een 

andere emotie, neemt iedereen op de bus de emotie over en ontstaat er een 

wending in de scène.  

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 

Uitbreiding 
1 

Als iedereen opgestapt is, gaat de laatste passagier weer weg en neemt iedereen 

de een na laatste emotie weer over totdat die persoon ook weg is.  

Uitbreiding 
2 

Een leerling kan de rol van de buschauffeur overnemen van de leerkracht.  

 

Oefening 2: 

Bellen aan de deur 
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10-15 min 
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Materiaal  Kaartjes met situaties 

Uitleg  De leerlingen trekken een kaartje met een situatie. Ze lezen samen de situatie. 

Ze spelen de situatie door bij iemand aan de deur te bellen en te vertellen 

waarom ze aan de deur staan.  

(Cornelis, 2011) 

Je bent van de politie en je komt vertellen dat 

een familielid een ongeluk heeft gehad. 

Je komt zeep verkopen ten voordele van zieke 

kindjes. 

Je hebt dringend geld nodig en je vertelt 

waarom. Daarna vraag je of je geld mag lenen. 

De postbode heeft een verkeerde brief 

gebracht. Je gaat hem naar de buren brengen 

Je bent de postbode en komt een pakje 

bezorgen. Het pakje stinkt. 

Je komt een vriendin halen om te gaan 

zwemmen. 

Je bent van de scouts en je verkoopt verse 

pizza’s. Probeer een pizza te verkopen. 

Je bent een bakker en je komt een bestelling 

leveren. Je ziet dat je een stokbrood vergeten 

bent. 

Je bent een televisiepresentator en je 

interviewt iedereen in de straat voor een 

reportage over afval. 

Je bent van de Chiro en je komt bestelde wafels 

afleveren. 

Je staat voor de deur bij jouw tante of nonkel 

met een koffer. Je wil deze zomer bij hen 

logeren.   

Je belt boos aan bij de buren. Hun hond zit in 

jouw bloementuin. 

 

Oefening 3: 

Raad eens wie ik ben 
 

Doel - spreekdurf ontwikkelen 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

Tijd 10 min 

Materiaal  / 

Uitleg  De leerlingen vertellen drie dingen over zichzelf. Eén van de dingen die ze 

vertellen, is een leugen. De rest van de klas moet raden wat een leugen is. De 

leerkracht kan de oefening het best even voortonen. (Bijvoorbeeld: Mijn 

natuurlijke haarkleur is eigenlijk bruin (niet waar).  Ik heb twee zussen en één 

broer (waar). Ik heb vroeger hobo gespeeld (waar). 
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4.2.3 Niveau 3 

Oefening 1: 

De drie wijzen 
 

Doel - (leren) samenwerken 

- een kort verhaal verzinnen 

- spelen met mimiek 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10 – 15min 

Materiaal  Kaartjes met situaties waar de leerlingen iets over kunnen vertellen. 

Uitleg  De leerlingen werken per drie samen. Ze beslissen onderling wie liegt en wie de 

waarheid spreekt. Eén van de drie vertelt een verzonnen verhaal. De anderen 

vertellen de waarheid. De rest van de klas moet raden wie een verhaal verzonnen 

heeft. De leerlingen krijgen per drie een kaartje waarover ze iets moeten 

vertellen. 

(De drie wijzen: spreekoefening, 2017) 

Uitbreiding Je laat de leerlingen zelf bepalen waarover ze iets vertellen of waarover ze zullen 

liegen. De leerlingen zullen dan geen kaartjes ontvangen. 

Vertel iets over wat je ooit meegemaakt hebt 

op reis. 

Vertel iets over wat je ooit hebt meegemaakt 

op school. 

Vertel iets over een ruzie die je ooit had met 

iemand. 
Vertel iets over een (huis)dier. 

Vertel iets over je hobby. Vertel iets over een vriend of vriendin. 

Vertel iets over een litteken dat je hebt of iets 

waardoor je heel erg ziek bent geworden. 

Vertel iets over waar je woont of de buurt 

waarin je woont (of gemeente/stad). 
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Oefening 2: 

Maak je eigen rap/lied 
 

Doel - een eigen lied/rap maken 

- spelen met geluid (stem) 

Tijd 10 min 

Materiaal  Kaartjes met stukjes tekst uit Jip en Janneke-verhalen. 

Uitleg  De leerlingen vormen groepjes van vier (minder of meer naargelang er leerlingen 

zijn). Ze krijgen per groepje een aantal strookjes tekst. De leerlingen mogen zelf 

kiezen in welke volgorde ze de strookjes leggen. Ze verzinnen een rap of een liedje 

met die strookjes. Alle strookjes moeten gebruikt worden en de leerlingen mogen 

er zelf nog tekst bij verzinnen als ze dat willen. Uiteraard kan je als leerkracht 

andere strookjes voorzien uit een ander verhaal of boek. 

De ijscoman is er. 
 

Hoeveel ijsjes hebben jullie gehad? 
 

Jip kijkt Janneke aan. 
 

Het is zo warm! Het is zoooooo warm! 
 

Janneke wordt klets-klets-nat. 
 

Jullie zijn saaie koeien. 
 

Ze zijn helemaal niet bang voor de cowboy. 
 

Ik kan een kransje maken van margrieten. 
 

In een groen groen knolleknolleland. Jip heeft een nieuw pak aan. 

Daar ligt het, pets, op de grond. Geen sprake van, zegt moeder. 

Janneke heeft haar nieuwe jurk aan. Daar zitten ze dan. 

(Schmidt, 1995) 
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Oefening 3: 

De emotiemeter 
 

Doel - spelen met emoties 

- spelen met geluid (stem) 

- spelen met mimiek 

Tijd 10 min 

Materiaal  Klaslokaal met tegels, een Twisterspel of vier stoelen om stappen aan te geven. 

(Een aanduiding voor de leerlingen wanneer ze hun emoties harder of zachter 

moeten uitdrukken.) 

Uitleg  De klas staat in een rij. Op de grond maak je een (denkbeeldige) lijn. Dat kan aan 

de hand van een aantal stoelen, een Twisterspel of tegels op de grond.  

De tegels, stoelen of de bollen op het Twisterspel vormen een ‘emotiemeter’. De 

leerlingen zullen dus een emotie moeten naspelen in verschillende gradaties. De 

leerlingen zijn bijvoorbeeld boos. Dan beginnen ze met een stap te zetten en een 

beetje boos te zijn. Telkens wanneer ze een stap vooruitzetten, wordt de emotie 

harder. Als ze een stap achteruitzetten, vermindert de intensiteit van de emotie. 

Laat de leerlingen niet alleen met hun stem werken als ze een emotie nadoen, 

focus ook op hun lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. 

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 
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4.3 Thema 2: omgaan met verschil 

4.3.1 Niveau 1 

Oefening 1: 

Het hart tegen hart-rubriekje 
 

Doel - een probleem uitleggen 

- raad geven aan medeleerlingen 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10-15 min 

Materiaal  Kaartjes met mogelijke problemen.  

De kaartjes kunnen aangepast worden naargelang het thema (emoties, omgaan 

met verschil, milieu, gezondheid en veiligheid). 

Uitleg  De leerlingen werken per twee. De ene leerling trekt een kaartje en legt het 

probleem uit aan zijn partner. Zijn partner probeert dan zo goed mogelijk raad te 

geven.  

(Cornelis, 2011) 

Mijn zus van achttien jaar heeft een vriend die 

zwart is. Ik weet niet wat ik tegen hem moet 

zeggen.  

 

Wat moet ik doen? 

Mijn beste vriendin heeft mij gisteren verteld 

dat ze valt op meisjes. Ik ben bang dat ze 

misschien verliefd zal worden op mij.  

 

Wat moet ik doen? 

 

Mijn tweelingbroer en ik lijken heel erg op 

elkaar, maar hij begint stilaan een baardje te 

krijgen en mijn kin is volledig haarloos. Hij 

wordt een man en ik blijf precies een kind.  

 

Wat moet ik doen? 

Het is niet eerlijk. Mijn zus en ik wegen even 

veel maar zij ziet er veel slanker uit. Ik voel mij 

een dikkerdje naast haar.  

 

Wat moet ik doen? 

Een jongen op school draagt elke dag 

merkkledij. Ik heb dat niet en mijn ouders 

kunnen dat niet betalen. Ik wil dat ook dragen. 

 

Wat moet ik doen? 

Iemand in een rolstoel staat naast mij in de 

winkel en probeert iets boven in het rek te 

nemen maar kan er niet aan.  

 

Wat moet ik doen? 
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Oefening 2: 

Wie ben ik?  
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven personage 

Tijd 10 min 

Materiaal  Kaartjes met personen 

Zandloper (van 1 minuut) 

Uitleg  De leerlingen krijgen elk een kaartje met een bepaald persoon. Ze proberen die 

persoon na te doen aan de hand van een aantal specifieke kenmerken. Ze mogen 

praten. De rest van de klas mag raden. De leerkracht kan ook andere personen die 

de leerlingen kennen (bepaalde leerkracht bijvoorbeeld) toevoegen. 

(Wie of wat ben ik?, s.d.) 

Uitbreiding 
1 

De leerkracht kan de leerlingen ook zelf laten bepalen wie ze nadoen. Er moet wel 

afgesproken worden of er enkel personen nagedaan mag worden of ook dieren. 

Uitbreiding 
2 

Time’s up. De leerlingen steken elk, naargelang het aantal leerlingen kan het 

aantal worden verlaagd, drie personages in de pot. De leerlingen vormen groepjes 

van twee en moeten steeds naast een leerling zitten van een ander groepje. De 

rondes draaien met de klok mee. Iedere leerling krijgt een zandloper de tijd om 

zoveel mogelijk personen te raden. Enkel de groepsgenoot mag het kaartje raden. 

In de eerste ronde moeten ze de persoon kunnen beschrijven in een zin, zonder 

het woord dat op het kaartje staat te zeggen. 

In de tweede ronde moeten ze de persoon kunnen uitleggen en raden aan de hand 

van één woord. De leerlingen moeten dus goed kiezen welk woord ze kiezen om 

de persoon te beschrijven. 

In de derde ronde moeten ze de persoon uitbeelden die op het kaartje staat.  

Een politieman of politievrouw Een leerkracht 

Een bekende zanger of zangeres Een bekende sportman of sportvrouw 

Een personeelslid van de school Een bekende acteur of actrice 
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De directeur Een bakker 

Een slager Een priester 

Roodkapje de gelaarsde kat 

Klein Duimpje de zombie 

de eenhoorn Sneeuwwitje 

de piloot de kapitein 

de koning de soldaat 

de minister de burgemeester 

Assepoester de grote boze wolf 

 

Oefening 3: 

De telefoon  
 

Doel - spelen met emoties 

- zich inleven in een persoon 

- (leren) improviseren 

Tijd 10 min 

Materiaal  Kaartjes met personen. 

Uitleg  De leerlingen zitten in een kring op een stoel. De leerkracht zit voor de kring op 

een stoel. De leerkracht neemt de fictieve hoorn van de haak en belt naar een 

leerling. De leerkracht zegt bijvoorbeeld: Hallo leerling x, u spreekt met de politie. 

Leerling x antwoordt en zo ontstaat een geïmproviseerd telefoongesprek. Het is 

belangrijk dat de leerkracht goed improviseert. De leerkracht kan gebruik maken 
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van de kaartjes met verschillende personen. Je kan uiteraard ook andere personen 

of situaties verzinnen. 

Een politieman of politievrouw De brandweer 

Oudere broer of zus Mama 

De slager De poetsvrouw 

Een collega Een werkgever 

Beste vriend of vriendin De dokter 

De kapper De koning of koningin 
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4.3.2 Niveau 2 

Oefening 1: 

Bankje in het park 
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met emoties 

- spelen met mimiek 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie/personage 

Tijd 20 min 

Materiaal  Kaartjes met verschillende rollen  

Uitleg  Er staan drie stoelen in de klas die een bankje in het park voorstellen. In het park 

kom je veel verschillende mensen tegen. De bedoeling van de oefening is om een 

bepaalde rol te spelen en je verhaal te doen tegen de persoon die al op het bankje 

zit.  

De leerkracht speelt zelf de persoon die al op het bankje zit en geen specifieke rol 

heeft. Op termijn kan een leerling deze rol eens overnemen. 

De andere leerlingen kunnen de ‘speciale’ rol raden. 

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 

Je bent een oude, rijke dame die geen familie of 

vrienden meer heeft. 

Je bent een deftige, jonge vrouw die net een 

pot verf over haar jas gekregen heeft. 

Je bent een zwerver. Je bent een klein meisje dat haar moeder 

verloren is. 

Je bent een overspannen moeder die haar 

kinderen niet meer aankan. 

Je bent een man die net ontslagen is. 

Je bent een dronkaard die de weg naar huis niet 

meer weet. 

Je bent een clown die geen grappen meer kan 

maken. 

Je bent een vrouw die net beroofd is. Je bent iemand met extreme smetvrees. 

Je bent een jongeman die net de lotto 

gewonnen heeft. 

Je bent een succesvolle zakenvrouw. 

Je bent een alleenstaande moeder die moeite 

heeft met de eindjes aan elkaar te knopen. 

Je bent een weggelopen bruid, je durft niet te 

trouwen. 

Je haat vrouwen. 
Je bent een homo die nog nooit een andere 

man gekust heeft. 

Je bent een opa die net een kleindochter 

gekregen heeft. 

Je bent een postbode. 
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Oefening 2: 

Vast in de lift 
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie/personage 

Tijd 20 min 

Materiaal  Kaartjes met verschillende rollen  

Uitleg  De leerlingen spelen een situatie na waarin ze vastzitten in de lift met een aantal 

mensen. Elke leerling krijgt een rol toebedeeld. De rollen worden zo verdeeld dat 

er botsende karakters in de lift zitten.  

De leerkracht geeft aan wanneer de lift vast komt te zitten en legt uit dat de 

mensen een praatje moeten slaan met elkaar. Op die manier komen ze meer te 

weten over elkaar en worden de verschillen duidelijk. 

Je bent een oude man die niet gelooft in de 

liefde. 

Je bent een jonge vrouw en een hopeloze 

romanticus. 

Je bent een vrouw en je bent net getrouwd met 

de vrouw van je leven. 

Je bent een jongeman die een groot probleem 

heeft met homoseksuele relaties. 

Je bent een zakenman die alleen maar bezig is 

met zijn werk. 

Je bent een gepensioneerde vrouw en houdt 

van tuinieren. 

Je bent een zwarte vrouw op weg naar haar 

werk. 

Je bent een racist. 

Je bent een Aziatische man die een restaurant 

in de straat openhoudt. Je bent nerveus omdat 

het bijna openingstijd is. 

Je bent een klein kind en je zit in de lagere 

school. 

 

Oefening 3: 

Speeddaten  
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie/personage 

Tijd 10-15 min 
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Materiaal  Kaartjes met verschillende rollen 

Uitleg  De leerlingen gaan op speeddate. Elke leerling krijgt een specifieke rol en zal 

tijdens de speeddate dingen moeten improviseren over hun rol. Ze zullen op 

speeddate gaan met een andere leerling. Na één minuut schuiven de leerlingen 

door naar een andere date en krijgen ze een ander kaartje. 

Je bent een vrouw van 50 jaar en je gaat elke 

zondag naar de kerk. 

Je bent een jongeman van twintig jaar. Je gaat 

elke vrijdagavond uit. 

Je bent een Marokkaanse man van dertig jaar. 

Het is momenteel ramadan. 

Je bent een jonge leerkracht. Je geeft les aan 

dove leerlingen. 

Je bent man van veertig jaar. Je bent getrouwd 

met een fantastische vrouw, maar je bent 

verliefd geworden op een mannelijke collega. 

Je bent een jonge vrouw van vijfentwintig jaar. 

Jouw nieuwe vriend is zwart. Je durft het je 

familie nog niet te vertellen omdat je niet weet 

hoe ze zouden reageren. 

Je bent een zestigjarige weduwnaar. Je hebt de 

liefde opnieuw gevonden bij een jonge vrouw 

van zevendertig jaar. 

Je bent een vrouw van veertig jaar en je hebt 

drie kinderen tussen de zes en twaalf jaar. Je 

hebt een nieuwe vriend van negentwintig jaar. 

Je wilt het je kinderen vertellen, maar weet niet 

hoe ze zouden reageren op zo een jongen 

stiefvader. 
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4.3.3 Niveau 3 

Oefening 1: 

Eigen mening  
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10-15 min 

Materiaal  Kaartjes met verschillende rollen en meningen 

Uitleg  De leerlingen krijgen een rol toebedeeld met een bijhorende mening. Ze zoeken 

de leerling die ook een mening heeft over hetzelfde onderwerp. Ze spelen een 

discussie na waarin beide leerlingen hun mening verwoorden. Ze proberen tot een 

compromis of conclusie te komen.  

Uitbreiding De leerlingen krijgen een bepaald onderwerp en zoeken de leerling die hetzelfde 

onderwerp heeft gekregen. Ze bepalen zelf of ze zich voordoen als iemand anders 

of hun eigen mening verkondigen over het onderwerp. 

Je bent een oude vrouw of man. 

Jouw mening over homoseksuele koppels is dat 

dat onnatuurlijk is.  

Je bent een jonge vrouw of man. 

Jij staat volledig open voor homoseksuele 

relaties en je vindt dat de normaalste zaak van 

de wereld. 

Je bent een tiener. 

Je vindt dat wiet roken in het openbaar zou 

moeten mogen. 

Je bent een leerkracht. 

Je vindt dat wiet roken ongezond is en dat het 

zwaar bestraft moet worden. 

Je bent een verpleger of verpleegster. 

Je vindt dat enkel achttienplussers alcohol 

mogen drinken. Je ziet te veel jongeren 

overgeven op straat. 

Je bent een zeventienjarige student. 

Je haat het dat je altijd je identiteitskaart moet 

tonen bij het kopen van alcohol. Je vindt dat je 

oud genoeg bent om te drinken. 

Je bent een gepensioneerde. 

Je bent tegen de beslissing van de stad om meer 

zwervers een thuis te bieden. Je vindt dat ze 

maar moeten kunnen zorgen voor zichzelf.  

Je bent een twintiger.  

Je bent voorstander van het bouwen van meer 

woningen waardoor zwervers een thuis kunnen 

krijgen bij zowel koud als warm weer. Niemand 

hoort nog buiten te slapen.  

Je bent een ouder van twee kinderen. Je bent een loodgieter. 
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PMD, glas, papier, GFT en restafval sorteer je 

allemaal apart. Je wil dan ook dat iedereen 

sorteert in de toekomst. 

Je vindt dat sorteren niet nodig is. Iemand 

anders doet dat wel voor jou.   

 

Oefening 2: 

Situatiespel 
 

Doel - Zich inleven in een persoon 

- Spelen met mimiek 

- Spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven 

toestand/personage/plaats 

Tijd 10 – 15min 

Materiaal  Kaartjes met ‘plaats’, ‘persoon’ en ‘toestand’ 

Uitleg  De leerlingen krijgen per twee een kaartje met een gegeven plaats (bijvoorbeeld: 

op de speelplaats). Ze krijgen elk een kaartje met een personage (bijvoorbeeld: de 

dokter en de soldaat). De leerlingen proberen een dialoogje te verzinnen aan de 

hand van die kaartjes. Ze krijgen eventueel wat voorbereidingstijd. Als de 

leerlingen erg sterk zijn in het improviseren, krijgen ze geen voorbereidingstijd. 

(Van Bastelaere, 2017) 

Uitbreiding De leerlingen krijgen er nog een kaartje met een ‘toestand’ bij. 

Persoon 

de directeur de bakker 

de slager de bloemist 

de juf de timmerman 

de metser de kapper 

de pastoor de dirigent 
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de piloot de kapitein 

de koning de soldaat 

de minister de burgemeester 

de dokter de verpleegster 

de chirurg de verkoper 

de loodgieter de garagist 

de secretaresse de boekhouder 

de vuilnisman de poetsvrouw 

de kleermaker de boer(in) 

de reus de kabouter 

de trol het elfje 

het spook de tovenaar 

de heks de draak 

de vampier de fee 

Roodkapje de gelaarsde kat 
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Klein Duimpje de zombie 

de eenhoorn Sneeuwwitje 

Assepoester de grote boze wolf 

Plaats 

in de toiletten in de leraarskamer 

in huis in de badkamer 

in de slaapkamer op de grond 

op de speelplaats onder de grond 

in de keuken in de woonkamer 

in de moestuin op straat 

in het dorp in de kerk 

in de winkel in de weide 

in het bos op het strand 

op school op zolder 

in de bergen op een schip 



59 
 

op de stoep in de struiken 

in de dierentuin in de woestijn 

in de bergen in een duikboot 

Toestand 

Je stopt niet met praten. Niemand kan ertussen 

komen. Je bent de grootste pestkop van de school. 

Je staat hele tijd te roepen en te brullen. Je 

bent ongelooflijk kwaad. 
Je bent verslaafd aan poetsen. Je poetst de hele 

dag door. Alles moet kraaknet zijn. 

Je moet je haasten om boodschappen te doen 

want de winkel gaat bijna sluiten. 
Je hebt wel zin in een feestje. Je kan niet 

stilzitten. 

Je hebt de slappe lach. Je kan maar niet stoppen 

met lachen. 
Je moet naar de tandarts maar je hebt schrik 

van de tandarts dus je wilt niet gaan. 

Je bent stapelverliefd op je buurmeisje en 

iedereen mag het weten. Je loopt de hele tijd te zingen. 

Je denkt dat je kan toveren. Je denkt dat je kan vliegen. 

Je bent verschrikkelijk bang van iets. Je hebt ongelooflijk veel honger. 

Je moet een gewonde kat verzorgen. Je bereidt je voor op een bokswedstrijd. 

Je bent verschrikkelijk lui en je hebt zin in niks. 
Je bent heel erg verdrietig. De reden mag je zelf 

kiezen. 

Je bent heel erg boos. Je bent overdreven blij. 

Je wilt een slang als huisdier. Jij wil meedoen aan The Voice van Vlaanderen. 
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Je bent te laat thuis gekomen en je moeder is 

kwaad. 
Je hebt je voet gebroken en je hebt pijn. 

Je hebt ruzie met een vriend/vriendin. Je danst alsof je leven ervan afhangt. 

Je denkt dat je de beste voetballer ter wereld 

bent. 

Iemand vraagt om twee euro van je te lenen 

maar je bent zodanig gierig dat je dat niet wilt 

doen. 

 

Oefening 3: 

Burenruzie  
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

- spelen met emotie 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10 min 

Materiaal  Kaartjes met situaties 

Uitleg  De leerkracht duidt twee leerlingen aan die zullen beginnen. De twee leerlingen 

in kwestie moeten doen alsof ze ruzie hebben met elkaar. Ze zijn buren. De andere 

leerlingen moeten proberen inspringen in het improvisatiespel. Ze kunnen dat 

doen door nog een andere buur te spelen, een politieman na te doen etc. De 

leerkracht deelt kaartjes uit aan de leerlingen met daarop wat ze moeten doen. 

Uitbreiding De leerlingen krijgen geen kaartjes maar moeten zelf verzinnen wie ze zullen 

spelen in het ‘burenruzie-toneeltje’. 

(Van Bastelaere, 2017) 

Je bent een politieman of politievrouw en je 

bent opgebeld door een andere buur om de 

ruzie op te lossen. 

Je komt zeep verkopen ten voordele van zieke 

kindjes.  

Je bent de zoon of dochter van één van de 

ruziemakende buren. Je komt net thuis van 

school. 

Je bent postbode en hebt een pakje voor één 

van de twee ruziemakende buren. 

Je bent een andere buur. Je hebt een pakje 

gekregen dat eigenlijk voor jouw buur is. Het 

stinkt. 

Je bent de beste vriend of vriendin van één van 

de ruziemakende buren en je was van plan om 

hem of haar een bezoekje te brengen.  
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Jij bent iemand van de scouts. Je moet wafels 

verkopen ten voordele van jouw scouts. 

De bakker staat voor de deur met je bestelling. 

Het stokbrood ontbreekt. 

Jij bent een televisiepresentator. Jij wilt het hele 

gebeuren filmen. 

Een meisje van de Chiro komt de bestelde 

wafels afleveren. Jij weet van niks.  

Je bent de neef/nicht van één van de 

ruziemakende buren en je staat voor de deur 

met een koffer. Je zou daar even willen logeren.  

Jij bent een andere en je belt boos aan omdat 

de hond van één van de ruziemakende buren in 

jouw bloementuin zit. 
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4.4 Thema 3: milieu, gezondheid en veiligheid 

4.4.1 Niveau 1 

Oefening 1: 

Het hart tegen hart-rubriekje 
 

Doel - een probleem uitleg 

- raad geven aan medeleerlingen 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10-15 min 

Materiaal  Kaartjes met mogelijke problemen.  

De kaartjes kunnen aangepast worden naargelang het thema (emoties, omgaan 

met verschil, milieu, gezondheid en veiligheid). 

Uitleg  De leerlingen werken per twee. De ene leerling trekt een kaartje en legt het 

probleem uit aan zijn partner. Zijn partner probeert dan zo goed mogelijk raad te 

geven.  

(Cornelis, 2011) 

Ik zie een hele bende jongeren in het park hun 

afval achterlaten in het gras.  

 

Wat moet ik doen? 

Ik betrap mijn kleine zus van elf jaar op het 

roken van een sigaret.  

 

Wat moet ik doen? 

Op een festival staan kraampjes met eten. Ik 

heb al drie dagen geen groenten gegeten. Er 

staan hamburgertenten en saladebars.  

 

Voor welke maaltijd ga ik het best? 

Ik heb een leeg flesje water dat ik weg wil 

smijten, maar er staan geen vuilbakken in de 

buurt.  

 

Wat doe ik met het flesje? 

Mijn mama steekt een kaars aan in de 

badkamer. Ik wil intussen deo spuiten want ik 

stink naar het zweet.  

 

Is dit gevaarlijk? Wat doe ik het best? 

Ik haat mijn tanden poetsen, maar papa zegt 

dat mijn tanden rotten als ik dat niet doe.  

 

Wat moet ik doen? 
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Oefening 2: 

Het magische voorwerp 
 

Doel - fantasie en verbeelding gebruiken 

- spelen met mimiek 

- (leren) improviseren aan de hand van een voorwerp 

Tijd 10 min 

Materiaal  / 

Uitleg  Een leerling wordt aangeduid door de leerkracht. Die leerling kiest een voorwerp 

uit de ruimte, bijvoorbeeld een krijtje. De leerling doet alsof dat krijtje ineens een 

magisch krijtje is geworden dat allerlei gekke dingen kan doen. De leerling mag 

zelf verzinnen wat het allemaal kan. De leerling probeert het voorwerp aan te 

prijzen aan de andere leerlingen. 

 

Oefening 3: 

Ontbijt 
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren 

Tijd 10 min. 

Materiaal  Tafel en stoelen 

Uitleg  De leerkracht speelt de vader bij het gezond ontbijt. Het is een doodgewone 

zaterdagochtend, maar de vader speelt bij elke leerling een andere emotie. De 

ene keer is het een boze vader en de andere keer een gelukkige vader. Dit kan 

door wat de vader leest in de krant maar dit kan ook door wat er rondom hem 

gebeurt, bv. de leerling heeft alweer zijn handen niet gewassen voor hij of zij aan 

tafel gaat, de leerling eet te veel gesuikerde cornflakes, de leerling moet meer 

sporten… Het is vooral van belang dat de situatie voldoende uitgelegd wordt, 

zodat het duidelijk is waarom de vader net die emotie aanneemt. 

De leerling speelt dus eigenlijk de zoon of de dochter en moet zich proberen in te 

houden. De leerling moet ook proberen zo gepast mogelijk te reageren op de 

situatie.  

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 

Uitbreiding De leerkracht kan ook vragen aan een leerling wie de vader wil spelen, de leerling 

moet wel genoeg verbeeldingskracht hebben om een bepaalde emotie aan te 
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nemen en verantwoorden waarom hij of zij net die emotie koos. Dat is nodig zodat 

het duidelijk wordt hoe de tegenspeler moet reageren op de situatie.  
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4.4.2 Niveau 2 

Oefening 1: 

Krantenkoppen  
 

Doel - spelen met mimiek 

- spelen met emoties 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10-15 min 

Materiaal  Kaartjes met krantenkoppen. 

Uitleg  De leerlingen trekken een krantenkop. Ze verzinnen een verhaaltje over die 

krantenkop en brengen het als reporter ter plaatse of als nieuwslezer in de studio. 

(Cornelis, 2011) 

Vleesetende plant eet kindervoetje Goudvissen ontdekt met schubben van goud 

Dief berooft mensen van zakdoeken Nieuwste auto rijdt op uitwerpselen 

Zwembad loopt leeg tijdens wedstrijd Herder opgegeten door eigen schapen 

 

Oefening 2: 

De stoel 
 

Doel - spelen met emoties 

- spelen met mimiek 

- (leren) improviseren 

Tijd 10 – 15min 

Materiaal  / 

Uitleg  In het midden van de kring staat een stoel. De leerlingen moeten elkaar van de 

stoel proberen ‘te stoten’ door een goede reden te verzinnen waarom zij op de 

stoel mogen zitten. De leerlingen mogen elkaar niet aanraken. 
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Oefening 3: 

Inspringtheater 
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met emoties 

- spelen met mimiek 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven personage 

Tijd 15 – 20 min. 

Materiaal  Kaartjes personages (of misschien situaties, zie uitbreiding 2) 

Uitleg  Iedere leerling krijgt een kaartje waarop een personage staat. Deze moeten ze 

spelen doorheen het hele ‘theater’ dat ze maken.  

Twee leerlingen starten een dialoog. Wanneer een andere leerling het perfecte 

moment heeft gevonden om in te springen, klapt die persoon in de handen. 

Wanneer de persoon in de handen klapt, moeten de spelers die al op het toneel 

staan als een standbeeld blijven staan. De leerling die net heeft geklapt, gaat ook 

in een standbeeld modus staan tot de leerkracht ‘Actie!’ roept. De twee andere 

leerlingen gaan door met de dialoog die ze voordien al zijn begonnen en de derde 

persoon springt als het ware in hun toneel in. 

(VSO Impuls Tegelen, s.d.) 

Uitbreiding 
1 

Je kan de leerlingen zelf laten bepalen wie ze zullen zijn in plaats van ze kaartjes 

te geven. 

Uitbreiding 
2 

Je kan de leerlingen in de plaats van allerlei personages te geven of zelf laten 

uitvinden ook kiezen voor een iets meer chaotischere aanpak. Je kan de leerlingen 

kaartjes geven waarop een andere plaats staat. Zo zullen ze misschien eerst bij de 

dokter zijn maar moeten ze ervoor zorgen dat ze op de een of andere manier bij 

het politiekantoor geraken aangezien dat op hun kaartje staat.  

Je bent een dokter. Je bent een man die toevallig voorbij wandelt. 

Je bent een politieagent. Je bent een tovenaar. 

Je bent een oud vrouwtje.  Je bent een pratende hond. 

Je bent een ridder.  Je bent de koningin. 
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4.4.3 Niveau 3 

Oefening 1: 

Afval doe je zo 
 

Doel - zich inleven in een persoon 

- spelen met emoties 

- spelen met mimiek 

- (leren) improviseren aan de hand van een gegeven situatie 

Tijd 10-15 min 

Materiaal  Kaartjes met situaties 

Uitleg  De leerlingen trekken een kaartje met een situatie. Ze lezen samen de situatie en 

beginnen te improviseren.  

Je bent een interviewer voor de krant en schrijft 

een artikel over het sorteren van afval. Je 

interviewt enkele mensen op straat. 

Je loopt op het strand en ziet heel veel plastic 

aanspoelen. Je gaat op een terrasje zitten en 

spreekt enkele andere mensen aan over het 

probleem. 

Je bent met een groep vrienden aan het relaxen 

in een parkje. Wanneer jullie weggaan, laten je 

vrienden hun afval liggen. 

Je organiseert een kampvuur met de scouts. Er 

ligt nogal veel oud, geverfd hout in een 

opslagruimte. De andere leiding wilt dat hout 

gebruiken om het kampvuur aan te steken. 

Je wilt een huis bouwen en wilt besparen op 

enkele dingen. Je vraagt aan jouw aannemer of 

het echt nodig is om de zolder te isoleren. 

’s Nachts passeer je de winkelstraat. Je ziet dat 

in elke winkel enorm veel lichten branden. Je 

praat hierover met je vriend(in). 

Op school staat de verwarming in de winter 

altijd te hoog waardoor de ramen opengezet 

worden. Je zit met enkele medeleerlingen in de 

leerlingenraad en wil dit bespreken met de 

directie. Speel een vergadering na. 

Je vader sproeit het gras in de tuin elke dag met 

kraantjeswater. Nochtans hebben jullie een 

regenput met regenwater. Je spreekt hem 

hierover aan. 
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Oefening 2: 

Het weerbericht 
 

Doel - fantasie en verbeelding gebruiken 

- spelen met emoties 

- spelen met mimiek 

- (leren) improviseren  

Tijd 15 min 

Materiaal  / 

Uitleg  De leerlingen verzinnen een absurd weerbericht en laten hun fantasie de vrije 

loop. 

De leerlingen worden verdeeld in groepjes van twee. Eén leerling is de reporter 

ter plaatse, de andere is de weerman of weervrouw. De leerlingen krijgen wat 

voorbereidingstijd om een weerbericht te verzinnen. Het weerbericht moet 

bestaan uit verschillende absurde elementen (het regent snoepjes, de zon is 

gestopt met schijnen, de zon glimlacht, de maan is veranderd van vorm etc.). 

 

Oefening 3: 

Het zonnebril-spel 
 

Doel - fantasie en verbeelding gebruiken 

- spelen met emoties 

- spelen met mimiek 

- (leren) improviseren 

Tijd 10 min 

Materiaal  Een paar zonnebrillen. 

Uitleg  De leerlingen zitten in een kring. De leerkracht geeft aan één van de leerlingen 

een zonnebril. De leerling die de zonnebril op heeft, moet doen alsof er iets 

verandert in de ruimte (bijvoorbeeld: de wereldbol is plots veranderd in een 

taart). Het is de bedoeling dat de leerling met de zonnebril de andere leerlingen 

betrekt in het improvisatiespel. De leerkracht kan bijvoorbeeld als eerste 

deelnemen aan het improvisatiespel en het toneeltje meespelen met de leerling 

met de zonnebril. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen te betrekken in het 

improvisatiespel. 
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5 TONEELTEKSTEN 

5.1 Korte inhoud 

 

De gebruiker van het activiteitenpakket heeft de keuze om bepaalde teksten ook bij andere thema’s 

te gebruiken. Niet elk niveau van elke klas is gelijk. De gebruiker kan er dus voor kiezen om een 

bepaalde tekst bij een ander niveau te plaatsen. De toneelteksten zijn steeds onderverdeeld per thema 

en per niveau.  

Slechts enkele teksten zijn zelf geschreven en hebben geen bronvermelding. Bij alle andere teksten 

staat de originele auteur vermeld.  

Het is de bedoeling dat de gebruiker altijd eerst samen met de leerlingen de toneeltekst leest. Het is 

belangrijk om te achterhalen of elke leerling zijn of haar rol goed begrijpt en verstaat waarover het 

toneel of de dialoog gaat. Bepaalde woorden moeten worden uitgelegd aan de leerlingen, afhankelijk 

van hun taalniveau. Deze teksten kunnen ook als inspiratie dienen om zelf een toneeltje aan de tekst 

of dialoog te breien.  

We probeerden per thema diverse toneelteksten aan te bieden die verschillende problemen 

aankaarten in verband met ‘emoties’, ‘omgaan met verschil’ en ‘milieu, gezondheid en veiligheid’.  
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5.2 Thema 1: emoties 

5.2.1 Niveau 1 

Tekst 1: 

Geschrokken  
 

Inhoud Een kort dialoogje over ‘schrikken’.  

Tijdens dit korte dialoogje kan gewerkt worden aan uitspraak van verschillende 

klanken. De emotie ‘angst’ komt hier heel kort aan bod. 

Materiaal / 

Rollen  LLN 1 

 LLN 2 

 

Noot: De klas kan bijvoorbeeld verdeeld worden in groepjes van twee. De 

leerlingen oefenen de tekst kort per twee in.  

 
LLN 1: 

Boe!  

(Stilte)  

Schrok je? 

LLN 2: 

Nee. 

LLN 1: 

Jawel, hè! Je schrok wel. 

LLN 2: 

Echt niet. 

LLN 1: 

Ook niet een heel klein beetje? 

LLN 2: 

Nee. 

LLN 1:  

Een ietsie pietsie beetje? 

LLN 2:  

Een ietsie pietsie beetje. 

LLN 1:  
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Zie je wel! 
 
 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

Tekst 2: 

De ikkewie met de precieswat - Shel 
Silverstein 

 

Inhoud Een kort absurd dialoogje. 

Met deze dialoog kan gewerkt worden aan de gevoelens ‘ergernis’ en ‘boosheid’. 

Er kan hier zeker nadruk gelegd worden op uitspraak en articulatie. 

Materiaal Stoel, bank of muur waartegen geklopt kan worden. 

Rollen  LLN 1 

 LLN 2 

Noot: De klas kan verdeeld worden in groepjes van twee. De leerlingen kunnen 

een (deel van het) dialoogje apart oefenen. 

LLN 1: 

Klop klop! 

LLN 2: 

Wie is daar? 

LLN 1: 

Ikke! 

LLN 2: 

Ikke wie? 

LLN 1: 

Dat klopt! 

LLN 2: 

Wat klopt? 

LLN 1:  

Ikkewie! 

LLN 2: 

Dat wil ik wel eens weten! 

LLN 1: 
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Wat wil je dan weten? 

LLN 2: 

Ikke wie? 

LLN 1: 

Ja, precies! 

LLN 2: 

Precies wat? 

LLN 1: 

Ja, ik heb een Precieswat aan de ketting. 

LLN 2: 

Een… precies wàt aan de ketting? 

LLN 1: 

Ja! 

LLN 2: 

Ja, wàt? 

LLN 1:  

Nee, een Precieswat! 

LLN 2: 

Dat wil ik juist weten! 

LLN 1: 

Maar dat zeg ik je toch – Precieswat! 

LLN 2: 

Precies wat? 

LLN 1: 

Ja! 

LLN 2:  

Ja wat? 

LLN 1: 

Ik heb hem bij me! 

LLN 2: 

Wat heb je bij je? 

LLN 1: 
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De Precieswat – ikke heb hem bij me. 

LLN 2: 

Ikke wie? 

LLN 1: 

Ja! 

LLN 2: 

Ga weg! 

LLN 1: 

Klop klop… 
 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 
 

Tekst 3: 

Kikker  
 

Inhoud Deze dialoog gaat over een gesprek tussen twee kinderen, over toveren, 

veranderen in een kikker … 

Met deze dialoog kan gewerkt worden aan uitspraak (‘i’, ‘aa’) en aan hoe je ‘bazig’ 

moet spelen bijvoorbeeld. 

Materiaal / 

Rollen  LLN 1 

 LLN 2 

NOOT: De leerlingen kunnen verdeeld worden in groepjes van twee. Ze oefenen 

het dialoogje apart in en brengen het dan bijvoorbeeld voor de hele groep. 

 
LLN 1: 
 Eén twee zwikker, ik verander je in een kikker. 
LLN 2: 
 En nu? 
LLN 1: 
 Nu ben je een kikker. 
LLN 2: 
 Een echte? 
LLN 1: 
 Ja, een echte. 
LLN 2: 
 Kwaak kwaak. 
(Stilte) 
 
 Hoe lang moet ik nog een kikker zijn? 
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LLN 1: 
  Nog heel lang. 
LLN 2:  
 Mag ik morgen de heks zijn? 
LLN 1: 
 Ja, maar nu ben je een kikker. 
LLN 2: 
 Kwaak, kwaak. 
 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

Tekst 4: 

Gevoelensversje 
 

Inhoud Het gedicht gaat over het feit dat een kind zijn ouders ‘zat’ is. Ouders klagen 

almaar en het kind heeft er genoeg van. 

Hier kan gewerkt worden aan uitspraak en aan de emotie ‘boos zijn’. 

Materiaal / 

Rollen Het versje kan verdeeld worden maar hier kiezen we ervoor om elke leerling 

apart het tekstje te laten inoefenen en voor te dragen. 

 

Mijn ouders ben ik zat! 

Ik ben te jong voor dit, te oud voor dat. 

En nooit of nimmer mag ik wat. 

En alsmaar commanderen: 

Doe dit! Laat dat! 

Zit stil! Ga leren! 

Nu is het genoeg. Ik wil hier weg! 

Ik laat me adopteren. 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 
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5.2.2 Niveau 2 

Tekst 1: 

Slang 
 

Inhoud Dit dialoogje gaat over twee kinderen die doen alsof een beer een slang is. Ze laten 

hun fantasie de vrije loop. Ze spelen eigenlijk een toneeltje. 

Ook hier kan aan uitspraak gewerkt worden (‘s’, ‘r’, ‘ui’…). De leerlingen leren zich 

inleven en leren een toneeltje te spelen. 

Materiaal Een teddybeer. 

Rollen  LLN 1 

 LLN 2 

 

NOOT: De leerlingen kunnen deze tekst per twee inoefenen en naspelen. 

  
LLN 1:  

We gaan die slang wegjagen. 
LLN 2: 
 Welke slang? 
LLN 1: 
 Die slang! 
LLN 2: 
 Dat is pluisje. Dat is mijn beer. 
LLN 1: 
 We doen alsof het een slang is. 
LLN 2: 
 Die heb ik van m’n oma gehad. 
LLN 1: 
 Speel nou mee. 
LLN 2: 
 Oké. Een slang. Een ratelslang met een lange tong. 
LLN 1: 
 Ga weg slang! 
LLN 2: 
 Ik hak je in tweeën. 
LLN 1: 
 We maken je af! 
LLN 2: 
 We snijden je in stukjes. 
LLN 1: 
 Bakken je in de pan. 
LLN 2: 
 Wat peper en zout en dan eten we je op. 
LLN 1: 
 Wil je echt pluisje opeten? 
LLN 2: 
 Oh Pluisje, sorry, sorry, sorry. Mama zal je nooit meer pijn doen. Arme Pluisje. 
 Zullen we spelen dat (naam van 1) de slang is? 



76 
 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

Tekst 2: 

Er zit iets bij uw mond 
 

Inhoud Iemand heeft iets bij zijn mond zitten. De ander wijst hem erop en walgt er een 

beetje van. 

De leerlingen leren de emotie ‘walging’ en ‘schaamte’ naspelen. 

Materiaal Chocopasta zodat de ene leerling ‘iets bij zijn mond’ heeft.  

Rollen  LLN 1 

 LLN 2 

 

NOOT: Deze dialoog kan per twee ingeoefend worden. 

 

LLN 1: 

 Er zit iets bij uw mond. 

LLN 2: 

 Hier? 

LLN 1: 

 Iets meer naar die kant. 

LLN 2: 

 Is het weg? 

LLN 1: 

 Nee. Nog iets meer naar links. Voor u rechts. 

LLN 2: 

 Zo goed? 

LLN 1: 

 Iets meer naar links. Wat heeft u gegeten? 

LLN 2: 

 Broodje met zalm en een kom soep. Dat kan je bij ons in de kantine krijgen. 

LLN 1: 

 Eet u altijd zo slordig? 

LLN 2: 
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 Ik eet nooit slordig. 

LLN 1: 

 Het zit er nog steeds op. Die troep. 

LLN 2: 

 Is het zo erg? 

LLN 1: 

 Het viel me meteen op en ik let nooit op dat soort dingen, dus dat wil heel wat zeggen. 

LLN 2: 

 Nou, dan zal ik maar met wat water… In de wc… 

LLN 1: 

 Dat zou ik maar doen ja. Ik word daar nogal misselijk van. Moet bijna kokhalzen. 

Ik snap niet dat u uw excuses niet aanbiedt, want ik heb de rest van de dag geen trek 

meer. 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

Tekst 3: 

Iets met gevoel 
 

Inhoud Deze tekst gaat over Lies en Suus. Lies en Suus zijn twee kamermeisjes. Lies wil 

graag actrice worden en toont haar kunnen in deze dialoog. Het lijkt alsof Suus dit 

nog niet wist maar op het einde wordt het duidelijk dat Suus eigenlijk Lies aan het 

filmen is, waarschijnlijk om haar te helpen met haar acteercarrière. 

Materiaal Een bed of iets dat een bed moet voorstellen.  

Rollen  Suus 

 Lies 

(KAMERMEISJES LIES EN SUUS IN EEN HOTELKAMER. LIES WORDT INGEWERKT DOOR SUUS.) 
 
SUUS:  

Kijk. Deze twee kussen moeten naast elkaar. Zo. En dan die erbovenop. De rand van het 
laken moet tien centimeter omgeslagen worden. Doe maar. 

LIES:  
Hoe? 

SUUS:  
Je trekt het laken glad. En vouwt het dan terug. Precies tien centimeter. 

LIES:  
Maar hoe dan? 

SUUS:  
Gewoon. 

LIES:  
Ik moet weten hoe. 
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SUUS:  
Zoals ik het zeg. Het is toch niet zo moeilijk. 

 
(LIES BEGINT TE SNIKKEN.) 
 
SUUS:  

Lies? 
LIES:  
(Snikkend)  

Dat bed… 
SUUS:  

Zal ik het eens voordoen? Geeft niks hoor! 
LIES:  
(Met uithalen)  

Dat bed! Dat arme, arme bed! 
 
(LIES STORT ZICH OP HET BED EN HUILT.) 
 
SUUS:  

Gaat het? 
 
(LIES STOPT ABRUPT MET HUILEN.) 
 
LIES:  

Goed? 
SUUS:  

Huh? 
LIES:  

Ik word actrice. Omdat dat iets met gevoel is. 
SUUS:  

Oh ja… 
LIES:  

Ik hou niet van dingen die je uit een boek kunt leren. Acteren moet je voelen. Net als met 
liefde. Snap je? 

SUUS:  
Zullen we de badkamer maar doen? 

LIES:  
Boos. Kan ik ook.  
Nu ga jij verdomme dat bed opmaken. Opmaken! Dat bed. Wat sta jij daar nu te kijken? 
Ben je doof? Moet ik je eens doof slaan misschien? 
Dat was het. 

 
SUUS:  

Knap hoor. 
LIES:  

Ik kan een uur lang lachen. Zal ik het eens doen? 
SUUS:  

Doe straks maar in de pauze joh. 
 
(LIES BEGINT TE LACHEN. VAN ZACHT GIECHELEND NAAR HYSTERISCH SCHATERLACHEN.) 
 
LIES:  
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(Lachend)  
Huilen. Kan ik ook. 

 
(LIES HUILT.) 
 
SUUS:  

Sssst… 
LIES:  

En weer lachen… 
 
(LIES LACHT.) 
 
LIES:  

En weer huilen. 
 
(ZE HUILT.) 
 
SUUS:  

Stop nu maar. 
LIES:  

Lachen. Huilen. Lachen. Huilen. Mijn hond is dood. 
 
(LIES HUILT.) 
 
LIES:  

Zal ik eens een mop vertellen? 
 
SUUS: Doe maar niet. 
 
(LIES LACHT.) 
 
LIES:  

Er komt een vrouw bij de dokter. Zegt ze: Dokter, mijn man… 
 
(ZE LACHT.) 
 
SUUS:  

Hou op! 
LIES:  

Mijn man is altijd zo… 
 
(ZE LACHT.) 
 
SUUS:  

Lies! Nu moet je stoppen! 
LIES:  

Mijn man is altijd zo… 
 
(ZE LACHT.) 
 
SUUS:  

STOP NU! 
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LIES:  
En weer huilen. 

 
(LIES BEGINT TE HUILEN.) 
 
SUUS:  

Nee! Hou op! 
LIES:  

Verliefd! Kan ik ook! 
SUUS:  

Nee! 
LIES:  
(Zucht)  

Oh… Wat hou ik toch van jou… 
SUUS:  

Lies! Ophouden! Nu!  
Hé! Cut! 

 
(LIES VALT STIL.) 
 
LIES:  

En? 
SUUS:  

Goed hoor. 
LIES:  

Ja? Staat het er goed op? Of moet het nog een keer? 
SUUS:  

Nee! Nee. Het staat er perfect op. We gaan snel door met de badkamer. 
LIES:  

Hoe dan? Suus? Ik moet weten hoe. 
 
(SUUS ZUCHT.) 
 
(van den Herik, et al., 2006) 
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5.2.3 Niveau 3 

Tekst 1: 

De prins 
 

Inhoud Deze tekst gaat over meisjes die dromen over een prins. De jongens geven 

voortdurend commentaar. 

Materiaal Een valse kikker. 

Rollen  De prins 

 Meisje 1 

 Meisje 2  

 Meisje 3 

 Meisje 4 

 

NOOT: Deze tekst kan verdeeld worden onder de jongens en de meisjes. De rol 

van de prins kan verdeeld worden onder een groepje jongens. Zij kunnen allemaal 

samen de prins voorstellen. De regels kunnen dan nog eens onderverdeeld 

worden. Deze tekst moet wel echt gekend zijn en moet nagespeeld worden. 

 
Alle meisjes kijken dromerig voor zich uit. De prins komt ertussen gelopen en zegt tegen het publiek: 
PRINS:  

SSSStttttt ... de meisjes dromen ... van een prins … 
MEISJES:  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA … 
MEISJE 1:  

Oh, een droomprins, zo één om aan iedereen te laten zien. 
MEISJE 2:  

Zo één om iedereen jaloers te maken. 
MEISJE 3:  

Een prins die heel goed bij me past. 
MEISJE 4:  

Hoe zou hij eruitzien? 
MEISJE 1:  

In mijn hoofd heb ik hem vaak genoeg gezien, maar nooit goed, nooit helemaal. 
MEISJE 2:  

Ik ook niet! 
MEISJE 1:  

En al helemaal niet in het echt. 
PRINS:  

Wel, als jullie jullie ogen hard genoeg dichtknijpen en hard genoeg dromen, zie je hem 
misschien. 

MEISJES:  
(Enthousiast)  

OOOOOH jaaaaa! 
MEISJE 3:  

Wat spannend! Ik wil hem helemaal bij elkaar dromen! 
MEISJE 1:  

Eerst zijn kop? Hoe zou zin kop eruitzien? ROND? Of vierkant misschien? 



82 
 

MEISJE 2:  
Een mooie brede kop, dat vind ik… 

MEISJE 4:  
Een prins heeft geen kop, dat is voor een dier, een prins heeft een HOOFD! 

PRINS:  
Doe nu eens normaal! Een prins heeft een hoofd en het is ovaal! 

MEISJE 1:  
Maar hij heeft wel een paar felle ogen nodig. 

MEISJES:  
Oh ja, prachtige ogen. 

MEISJE 2:  
En zachte lippen! 

MEISJE 3:  
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmm oh ja, zachte lippen, 
heel zachte lippen! 

MEISJE 1:  
En de neus moet lief en groot zijn! 

PRINS:  
Bah nee, geen grote neus! 

MEISJE 4:  
Een prins met een kleine neus ziet er niet dapper uit! Een grote neus. 

MEISJE 1:  
Ja, zachte lippen en een grote dappere neus. Dat moet een prins zijn: dapper! 

SAMEN:  
DAPPER! 

MEISJE 3:  
De rest van zijn lichaam is dan niet meer moeilijk om te bedenken. Da’s nogal gewoon… 

MEISJE 1:  
Maar hij moet wel sterke schouders hebben. Een slanke man met sterke schouders. 

MEISJE 2:  
Sterke schouders om me te beschermen. 

MEISJE 4:  
Zijn kleren zijn nog belangrijker. De kleren maken de prins. 

MEISJE 3:  
Een korte broek en een hemd met ruitjes. 

PRINS:  
Maar nee, hoe flauw, om een prinsenlijf zit een fantastisch prinsenpak. 

MEISJE 2:  
Dat is waar. En op zijn kop staat een kroon. 

MEISJE 4:  
Op zijn hoofd! Een prins heeft geen kop maar een hoofd. 

MEISJE 1:  
Op zijn hoofd een kroon, een kroon vol goud en zilver. 

MEISJE 3:  
Het is alsof mijn hoofd nu al vol goud en zilver zit. 

MEISJE 2:  
Ik vind dat hij lang blond haar moet hebben, een beetje zoals ik. 

MEISJES:  
Oh jaaaaaaaaaaaaaa… 

MEISJE 2:  
Ik zie zijn lokken al door de wind waaien, hoe zullen ze wapperen om zijn prinsenhoofd. 

MEISJE 1:  
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Hoe moet hij eigenlijk heten? 
MEISJE 3:  

Absoluut geen ouderwetse naam. 
PRINS:  
(Zegt zijn eigen naam, bv: Jan.)  

Jan misschien 
MEISJES:  

Neeee, dat is te gewoon. 
 

(MEISJES ROEPEN NAMEN DOOR ELKAAR) 
 
MEISJE 1:  

Wat vinden jullie van Claudio? 
MEISJES:  

Claudio? 
MEISJE 4:  

Mijn papa heet zo. 
MEISJE 1:  

Ja, Claudio de veertiende, dat klinkt toch deftig en stoer? 
MEISJE 2:  

Ja, dat klinkt stevig. En heeft onze prins een auto? Ik had gedacht aan zo’n rood flitsend 
sportmodel. 
 

(IEDEREEN DENKT LANG NA) 
 
PRINS:  

Ik zie dat wel zitten. 
MEISJE 3:  

Nee, nee een prins moet in galop! 
MEISJE 4:  

Natuurlijk! Op een wit prinsenpaard! 
MEISJE 1:  

En ik mee op dat paard, natuurlijk! Ik vooraan en dan houdt hij me vast in zijn sterke armen. 
O, ik zie het al voor me, ik voel de wind al op mijn neus. Prinses… (eigen naam) de Eerste 
samen met Claudio de veertiende. 

PRINS:  
Geef mij toch maar een sportwagen! 

MEISJES:  
Màcho! 

PRINS:  
Hij mag toch wel een echte vent zijn zeker!  

(Gaat eventueel weg.) 
MEISJE 2:  

Amai, die is boos 
MEISJE 3:  

Hij moet altijd zijn zin krijgen 
MEISJE 1:  

Zijn huis is vast enorm! Hoe heet zo’n prinsenhuis alweer? 
MEISJE 4:  

Een kasteel, slimmerik! 
MEISJE 1:  
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In elk geval een kasteel met heel veel kamers voor alle mensen die er komen wonen. Dus 
ook veel bedden en tafels en stoelen. En een grote tuin. 

MEISJE 3:  
Of nee, een park met een rozenstruik en ook een hond. 

MEISJE 2:  
En het witte paard woont in het huis ernaast. 

MEISJES:  
O, dat zal prachtig zijn…. 

PRINS:  
Meisjes, even ernstig nu, alles op een rijtje, wat hebben jullie al bij elkaar gedroomd? 

(MEISJES KOMEN ACHTER ELKAAR STAAN) 
MEISJE 4: 

Het hoofd. 
MEISJE 1: 

De felle ogen. 
MEISJE 3: 

De zachte lippen. 
MEISJE 2:  

De sterke schouders. 
MEISJE 1:  

De lieve grote neus. 
MEISJE 4:  

De snor 
MEISJES:  

Wablief?! 
MEISJE 4:  

Welja, een snor, ik vind dat wel mooi, mijn papa heeft er zo één, zo’n klein prikkelsnorretje. 
MEISJES:  

Dat hadden we niet afgesproken, dat is voor een politieagent, toch niet voor een prins! 
MEISJE 3: 

Het fantastisch prinsenpak. 
MEISJE 4: 

De kroon. 
MEISJE 2:  

Het wapperende blonde haar. 
MEISJE 1: 

De stevige naam… samen: Claudio de Veertiende!! 
MEISJE 2: 

Het witte paard. 
MEISJE 1: 

Het enorme huis. 
MEISJE 3: 

De prachtige tuin met de rozenstruik. 
MEISJE 4:  

Zo, nu hebben we onze hele prins bij elkaar gedroomd. 
PRINS:  

Jullie zijn nog iets vergeten. 
MEISJES:  

Wat? 
PRINS:  

De kus, de zoen. 
MEISJE 1:  
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Oei, die zijn we helemaal vergeten 
PRINS:  

Maar hoe ziet die er dan uit? 
MEISJE 2:  

Zo’n prinsenzoen is iets speciaals. Ik kan het me niet voorstellen. 
MEISJE 4:  

Misschien hoeven we die prinsenzoen niet te dromen, misschien komt hij wel vanzelf, in het 
echt. 

MEISJES:  
Ja zo is het! 

MEISJE 4:  
Kom meisjes, het grote moment is aangebroken, alle ogen sluiten en heel hard dromen van 
onze prins: één, twee, drie… 
 

(DE JONGEN GOOIT EEN KIKKER) 
 
MEISJES:  

Buèèèèèèèèèk! 
MEISJE 3:  

Een kikker! 
MEISJE 2:  

Hoe kan dat nu? 
PRINS:  

Je moet kussen. 
MEISJE 1:  

Wat? Die kikker kussen? 
PRINS:  

Ja, niet te moeilijk doen, zo gaat dat in de liefde. 
 

(MEISJES DOEN HUN OGEN DICHT EN 1 MEISJE TELT WEER: 1…2…3…!) 
 
(JONGEN KOMT TEVOORSCHIJN MET KROON OP ZIJN HOOFD: TATATAAA!) 
(MEISJES SNELLEN ACHTER HEM AAN.) 
 
JONGEN:  
(Jongen kijkt verschrikt.) 

‘Niet allemaal tegelijk’ en gaat ervandoor! 
 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 
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Tekst 2: 

Koppel 
 

Inhoud Deze dialoog is een gesprek tussen een man en een vrouw: een koppel. De vrouw 

zegt iets en de man verstaat dat verkeerd. De man reageert nogal prikkelbaar. 

Materiaal / 

Rollen  Vrouw 

 Man  

 

VROUW:  

Hallo, ik heb je gemist. Opvallend hoe snel ik aan jou gehecht ben, terwijl we elkaar nog 

maar een paar weken kennen. Maar ja, dat komt door mij. Ik hecht mij heel snel. Volgens 

sommigen te snel… Ik weet nog hoe ik mij als kind zo aan een cavia hechtte. 

MAN: 

Je gaat me toch niet vergelijken met een cavia? 

VROUW:  

Nee, nee, ik bedoel niet dat je een cavia bent of zo… Ik bedoel gewoon dat ik me heel snel 

hecht, zelfs aan iets onbenulligs als een cavia… 

MAN:  

Ik vind het niet fijn dat je me als iets onbenulligs bestempelt… 

VROUW:  

Oh, nee, ik bedoel niet dat jij onbenullig bent, ik wil eigenlijk gewoon maar zeggen dat ik me 

zelfs aan kleine diertjes snel hecht en dat… 

MAN:  

Ik heb altijd moeite gehad met mijn lengte en ik waardeer het niet dat jij mijn lengte op die 

manier weer eens in de kijker zet… 

VROUW:  

Oh, nee, ik bedoel met klein zeker niet dat jij klein bent ofzo… 

MAN:  

Dat is nu al de tweede keer dat je zegt dat ik klein ben, terwijl je maar al te goed weet dat ik 

daar een minderwaardigheidscomplex over heb… 

VROUW:  

Ik wil jou niet kwetsen. Integendeel, ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat ik je gemist heb 

omdat ik al na een paar bijeenkomsten aan jou was gehecht… 
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MAN:  

En je zegt daar ook direct bij dat je je te snel hecht , dus vorm ik een probleem voor jou… 

VROUW:  

Oh, nee, dat heb je verkeerd begrepen, ik… 

MAN:  

Wil je nu ook nog zeggen dat ik dom ben omdat ik iets niet goed begrijp…? 

VROUW:  

Nee, nee, ik zeg alleen dat sommige mensen vinden dat ik mij TE snel hecht…. 

MAN:  

En met die ‘sommige mensen’ bedoel je mij zeker want ik heb dat zopas gezegd en die 

mensen die zoiets zeggen, vind jij natuurlijk dom! 

VROUW:  

Luister, ik wil eigenlijk gewoon lief zijn tegen jou door te zeggen dat ik je gemist hebt… 

MAN:  

Zeg dat dan gewoon, hé, in plaats van mij te vergelijken met een dikke, domme cavia! 

(Dialogen wordpress, 2007) 

 

Tekst 3: 

Een nieuw woord 
 

Inhoud Het gedicht gaat over verliefd zijn. 

Materiaal / 

Rollen Dit gedicht kan individueel expressief gebracht worden (voordragen). De 

leerlingen kunnen het ook vanbuiten leren als dat lukt.  

 
Ik heb een nieuw woord geleerd: 

verliefd. Mijn zus is verliefd 
op haar krullen 

en de mus op de broodkruimels 
en is de stoel niet verliefd op de tafel? 

Verliefd is een woord 
waarmee ik toveren kan. 

 
Als papa het niet ziet, dan 

tik ik het op zijn schrijfmachine 
in het rood 

en ik zie aan zijn gezicht 
dat het werkt: het woord 



88 
 

brandt als een lichtje 
en ik zeg het dan ook elke dag: 

ik ben verliefd op de kat. 
Ik voel dat alles mooier wordt 

als ik dat zeg: de bloem 
een beetje roder en de kat 

een beetje poezeliger en ook de straat 
wat zonniger. Alles ziet er beter uit. 

Ja, een woord als verliefd, 
Werkt als een toverstokje. 

 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

Tekst 4: 

Hella – Herma - Horizon 
 

Inhoud Twee oude vrouwen zitten op een roeiboot op zee. Ze zoeken het einde van de 

wereld. Ze zijn het leven een beetje moe. De dialoog kan op verschillende 

manieren geïnterpreteerd worden.  

Materiaal Boot of vlot en peddels. 

Rollen  Herma 

 Hella 

 
(TWEE OUDE VROUWTJES IN EEN ROEIBOOT OP ZEE.) 
 
HERMA:  

Moe. Moe. 
HELLA:  

Straks hebben we nergens meer last van. 
HERMA:  

Straks dobberen we nog steeds op zee. 
HELLA:  

Geloof me nu toch. Nog één keer. Als dit het niet is - 
HERMA:  

Oké, oké. Ik roei wel en roei. En roei. En roei … Idioten dat we zijn. En elke keer hetzelfde. 
Elke keer gewoon niks. Eerst de Himalaya - 

HELLA:  
Begin nu niet alles op te noemen. Dat klinkt zo vervelend. 

HERMA:  
Dan Australië –  

HELLA:  
Stop ermee. 

HERMA:  
Heb je er weleens aan gedacht dat er misschien met óns iets mis zou kunnen zijn? 

HELLA:  
Waarom? 

HERMA:  
De horizon is niet het einde van de aarde. Dat kan niet. Hoe vaak hebben we dat niet 
horen zeggen? 
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HELLA:  
Jij weet dat het waar is. 

HERMA:  
Ik weet dat jij het weet. 

HELLA:  
Dat is toch genoeg? 

HERMA:  
Noordelijke Ijszee. Zoutvlaktes in Zuid-Amerika. Namibwoestijn. Toendra’s in Rusland. 
Snap je wat ik wil zeggen? 

… 
Nergens houdt de aarde op. Nergens, (naam x). We zijn voor de gek gehouden. Ons hele 
leven lang. 

… 
Die streep. Die altijd een streep blijft, omdat die eigenlijk niet bestaat. De aarde is rond. 
Rond. Een grote knikker. Een kanonskogel! En iets wat rond is, heeft geen einde. Hoe lang 
wij ook zoeken. Maar dat wil jij niet weten hé. 

HELLA:  
Kijk eens. 

HERMA:  
Ik zie niks, (naam x). Ik roei. En roei. En roei maar door. Maakt allemaal niet uit. 

HELLA:  
Zal ik zeggen wat ik zie? 

HERMA:  
Dat kan ik jou ook wel vertellen. Achter ons een heel klein streepje kust. Voor ons die 
akelige horizon. En verder water. En lucht. En niets. Niets. Heb ‘k gelijk? 

… 
Hé? 

HELLA:  
Nee. 

HERMA:  
Hoezo, nee? 

HELLA:  
Nee. Je hebt geen gelijk. 

HERMA:  
En waar heb ik dan wel geen gelijk in? 

… 
(naam x) 

HELLA:  
Kijk eens. 

HERMA:  
Waar? 

HELLA:  
Draai je om. 

HERMA:  
Ik moest toch blijven roeien? 

HELLA:  
Even niet. 

HERMA:  
Wat? 

HELLA:  
Kijk nu!  
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(ZE KIJKT. LANGE STILTE.) 
 
HERMA:  

Ik geloof het niet. 
HELLA:  

Het is zo. 
HERMA:  

Het is een waterval. 
HELLA:  

Nee. 
HERMA:  

Het is geen waterval. 
… 

(naam x) 
HELLA:  

(naam y) 
HELLA:  

Dit is een mooi moment. Vind jij het geen mooi moment? 
HERMA:  

Ja. 
HELLA:  

Een mooi moment. 
… 

Steeds lichter hier. 
… 

En steeds stiller. Merk je dat? 
HERMA:  

Ja. 
… 

We varen erheen. We bereiken. En dan vallen we eraf, toch? 
… 

Is het dan voorbij? 
HELLA:  

Nee. Nee toch? Nee. 
HERMA:  

Hoe weet je dat? 
HELLA:  
… 

Moeten we nu iets zeggen? 
HELLA:  

(Naam y) 
HERMA:  

Ja? 
HELLA:  

Je bent een goed mens. 
HERMA:  

Oh. Dank je. 
… 

Jij ook. 
HELLA:  

Dank je. 
HERMA:  
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En het spijt me. Voor alles. 
HELLA:  

Ach. Hoeveel meter nog? 
HERMA:  

Tien. Ik hoef niet meer te roeien. 
HELLA:  

Fijn. Ben je ook niet moe? Van al dat roeien? 
HERMA:  

Goh… 
HELLA:  

Het is hier echt mooi! 
HERMA:  

Het ís hier mooi! 
HELLA:  

Hier vinden ze ons niet. 
HERMA:  

Nooit. 
HELLA:  

Nee. 
HERMA:  

Dag (naam x) 
HELLA:  

Dag (naam y) 
 
(Bellwinkel, et al., 2007) 
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5.3 Thema 2: omgaan met verschil 

5.3.1 Niveau 1 

Tekst 1: 

Doe normaal 
 

Inhoud Deze dialoog gaat over iemand die vindt dat de andere normaal moet doen.  

Materiaal / 

Rollen  LLN 1 

 LLN 2 

 

LLN 1:  

Doe gewoon. 

LLN 2: 

 Ik doe gewoon. 

LLN 1: 

 Doe normaal. 

LLN 2: 

 Ik doe normaal. 

LLN 1: 

 Haal die glimlach van je gezicht. 

LLN 2: 

 Moet jij nodig zeggen. 

LLN 1: 

 Ik meen het. Doe het voor mij. 

LLN 2: 

 Waarom zou ik iets voor jou doen? 

LLN 1: 

 Daarom. Ze kijken mij eropaan. 

LLN 2: 

 Denk je dat ze me stom vinden? 

LLN 1: 

 Niet als je normaal doet. 

LLN 2: 
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 Ik doe normaal. 

LLN 1: 

 Als je zo door blijft gaan, neem ik je nooit meer mee. 

LLN 2: 

 Dan doe je dat dan maar! 
 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

Tekst : 

Jongenmeisje 1 
 

Inhoud Een dialoog tussen een jongen en een meisje die hun relatie beëindigen.  

Materiaal / 

Rollen  Jongen 

 Meisje  

NOOT: Deze dialoog kan ook gespeeld worden tussen twee jongens of twee 

meisjes. Op die manier worden ook homoseksuele relaties ter sprake gebracht. 

 

JONGEN:  

Dus, het is uit? 

MEISJE:  

Het spijt me.  

JONGEN:  

O nee, het spijt je niet. 

MEISJE:  

Jawel, het spijt me.  

JONGEN:  

O nee, daarvoor ken ik je te goed. 

MEISJE:  

Jij kent mij helemaal niet! 
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JONGEN:  

Beter dan je denkt.  

MEISJE:  

Denk jij! 

JONGEN:  

Denk ik, ja! 

MEISJE:  

En hoe goed ken jij mij dan wel, denk je? 

JONGEN:  

Goed genoeg om te weten dat het je niet spijt. 

MEISJE:  

Dat wat me niet spijt? 

JONGEN:  

Wel, dat het uit is. 

MEISJE:  

O zo, dat denk jij dus? 

JONGEN:  

Ja, dat denk ik! Wat had je dan gedacht dat ik dacht? 

MEISJE:  

Weet ik niet. Daarvoor ken ik je niet goed genoeg. 

JONGEN:  

O? Jij kent mij niet? Waarom maak je het dan uit? 

MEISJE:  

Omdat jij mij niet kent. Dat zei ik al, trouwens. 

JONGEN:  
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O ja? 

MEISJE:  

Ja.  

JONGEN + MEISJE:  

Maar dat heb ik niet gehoord, hoor! Maar dat heb je niet gehoord, zeker? 

JONGEN:  

Eigenlijk kennen we elkaar niet, denk ik.  

MEISJE:  

Dat klopt. Denk ik.  

JONGEN:  

Zeg, misschien moeten we het dan helemaal niet uitmaken ... 

MEISJE:  

Misschien niet, nee ... 

JONGEN:  

Misschien kunnen we het nog beter even aan laten ... Ik bedoel, tot we ... 

MEISJE:  

Tot we wat ...? 

JONGEN:  

Wel ... tot we elkaar wat beter leren kennen? 

MEISJE:  

Mmm ... Tot we elkaar wat beter leren kennen? 

JONGEN:  

... Ja! ... 

MEISJE:  

Mmm, misschien wel, ja ... 
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JONGEN:  

En dan, als we elkaar beter kennen ... 

MEISJE:  

Dan kunnen we ’t nog altijd uitmaken! 

JONGEN:  

Eh ... tja ... Ja dan, zeker? 

MEISJE:  

Oké! Afgesproken! 

JONGEN:  

Hèhè ... 

MEISJE:  

Zeg, schat ...? 

JONGEN:  

Ja, bolleke? 

MEISJE:  

Het speet me wel echt, hoor. 

JONGEN:  

Wanneer? 

MEISJE:  

Wel, daarnet, toen het uit was. 

JONGEN:  

Dat geloof ik niet. 

MEISJE:  

Echt wel! 

JONGEN:  



97 
 

Neenee, dat geloof ik niet. 

MEISJE:  

O nee. En waarom dan niet? 

JONGEN:  

Daarvoor ken ik je te goe. 

MEISJE:  

Maar jij kent me helemaal niet! 

JONGEN:  

Ooo jawel ... 

MEISJE:  

Maar nee! Verdomme, dat is toch altijd hetzelfde met jou! Hoe lang zijn we nu al samen? 

JONGEN:  

Euh ... één minuut? 

MEISJE:  

En na al die tijd ken jij mij nog altijd niet! Dat is toch niet te geloven! 

JONGEN:  

Maar bolleke ... 

MEISJE:  

Ha! Mannen! 

JONGEN:  

Maar, zoeteke, luister nu toch eens ... Ik ... 

MEISJE:  

Ik, ik, ik! Dat is al wat ze kennen! En ze doen niet eens de moeite om een meisje te leren 
kennen! 

JONGEN:  

Kom nu, schatje! 
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MEISJE:  

Niks, schatje! Niks zoeteke of bolleke! Ik maak het uit! Nu! Meteen! 

JONGEN:  

Eh ... En spijt het je? 

MEISJE:  

Nee, het spijt me niet! Verdomme nee! 

JONGEN:  

Zie je wel? Ik wist het! 

MEISJE:  

En wat wist jij dan wel? 

JONGEN:  

Wel, dat het je niet spijt! 

(Simoen, Jongenmeisje, 2003) 

 

Tekst 3: 

Toneel: de Pottenstraat  
 

Inhoud Verschillende mensen wonen in de Pottenstraat en zij zijn allemaal anders. Ze 

hebben hun eigen typische kenmerken die passen bij hun naam. 

Door het rijmschema kan er gemakkelijk gewerkt worden aan uitspraak en 

articulatie. 

Materiaal / 

Rollen  Een verteller,  

 Knorpot,  

 Tsjeng Weng Leng Ting  

 Meneer Cent (Kan gerust ook mevrouw Cent worden.) 

 

VERTELLER:   

Dit is de pottenstraat. 

   Als je hieruit wandelen gaat, 
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   kom je vast de huizen tegen 

   met de nummers één tot negen. 

   Nummer één is het huis van de familie Knorpot. 

KNORPOT:   

Ik ben geen knorpot. 

   Ik heb het gewoon nooit naar mijn zin 

   en zie overal nadelen in. 

VERTELLER:   

In nummer twee woont meneer Tsjeng Weng Leng Ting. 

TSJENG WENG LENG TING:  

Ik word vaak bespot. 

   En ze noemen mij vreemdeling. 

VERTELLER:   

In nummer vijf woont meneer Cent. 

MENEER CENT:   

Ik werk me echt kapot. 

   Voor een auto of reis naar Japan, 

   voor alles dat met afbetaling kan. 

VERTELLER:   

In nummer negen staan ze te gluren naar wat er gebeurt bij de buren. 

   Als je hieruit wandelen gaat, 

   kom je vast die huizen tegen 

met de nummers één tot negen. 

 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 
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5.3.2 Niveau 2 

Tekst 1: 

Dinsdag uit ‘Rover, dronkeman’ – Bart 
Moeyaert 

 

Inhoud Ondine (kind) wil praten tegen haar moeder over haar vader, maar de moeder wil 

er niks van weten en straft Ondine omdat ze over haar vader sprak. 

Materiaal Tafel met 3 stoelen. Vals klein kindje.  

Rollen  Ondine 

 Moeder  

 

MOEDER:  

Opstaan! 

ONDINE:  

Goeiemorgen, mama. 

MOEDER: 

Ja ja, al goed. Ik zei: opstaan. Schiet op! 

ONDINE:  

Ik heb mijn tanden gepoetst. Ik heb me gewassen. Kijk een hoe ik glans! En de kleren die ik 
aanheb zijn de mooiste uit de kast.  

MOEDER:  

Uit mijn ogen, rothond! 

ONDINE:  

Zal ik ervoor zorgen dat het lawaai ophoudt?  

(Tegen hond) 

Hond, naar buiten! 

Hier, broer, een boterham.  

(Veegt rommel van de tafel.) 
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Fijn hé, moeder, een schone tafel. Dan heb je tijd voor een bad en tijd voor de kapper en 
wie weet ook tijd voor mij.   

Was jij de hoofdman van de roversbende en was ik gevangen? Of gaan we een kwartiertje 
touwtjespringen? Een minuutje hinkelen? Maar ze lette niet op mij. Ze zag enkel dat kleine 
kind en zichzelf. Ze gaf het kind pap, en tegelijk at ze zelf een boterham. En ze zocht intussen 
ook naar de schoenen van mijn broertje, en belde met iemand over hoe het met haar ging. 

MOEDER: 

Nee, het gaat niet goed. Het gaat niet goed.  

ONDINE: 

(Doet een stem na.) 

Hoezo, het gaat niet goed? Je hebt alles wat je hart verlangt. Je kunt doen wat je wil nu je 
hem hebt weggestuurd, hij is toch niet de enige die de hoofdman van een roversbende kan 
spelen, doe iets leuk met je kinderen.  

MOEDER: 

Het gaat niet. 

ONDINE:  

Zeg iets lief tegen Ondine. Noem haar Popje. Alle meisjes heten Popje. 

MOEDER:  

Het gaat niet. 

ONDINE: 

(Zingt verveeld, opstandig, terwijl moeder verder telefoneert, en ze alleen antwoordt met ‘Nee’ of 
‘Niet’ of ‘Het gaat niet goed’ of variaties daarop.) 

De rat werd toen een zwijn. En dat vond Det wel fijn. Ze deed het varken in de pan, ze kookte 
er de poten van, de kop die liet ze heel. Dat zwijn was haar te veel. Ze had voor jaren vet 
genoeg, een bullebak die haar ook sloeg, dat slaan zat haar tot hier. Ze telde toen tot vier. 
De varkenskop zette ze op, ze kon ermee geen kant meer op, en stapte toen in bed.  

MOEDER: 

Hou op! 

ONDINE:  

Ik zing. 
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MOEDER: 

Je zingt niet, je zeurt. Je zorgt voor hoofdpijn. Je maakt me woest, Ondine.  

ONDINE:  

Ik ben Ondine niet. Ik heet eh… Popje. 

MOEDER: 

Popje? Popje? Misschien noemde je vader je Popje, maar ik noem je Ondine.  

Ondine. 

(Geeft Ondine een mep.) 

Voila! 

(Moeyaert, 2000) 
 

Tekst 2: 

Geloof je dat? 
 

Inhoud Deze tekst gaat over iemand (een man of vrouw) die aan iemand anders (een man 

of vrouw) vraagt of die persoon het zou geloven als iemand aan hem of haar zegt 

dat hij of zij de mooiste, leukste, liefste… is. De persoon aan wie hij of zij dat vraagt, 

speelt eigenlijk een beetje met zijn of haar voeten. 

Materiaal  / 

Rollen  LLN 1 

 LLN 2 

 
LLN 1: 

Als iemand tegen jou zou zeggen: ik vind jou de mooiste, leukste, liefste, grappigste 
persoon die ik ken, zou je dat dan geloven? 

LLN 2: 
Ja. 

LLN 1: 
Ja? 

LLN 2:  
Ja. Ik kan mij daar wel best iets bij voorstellen. Dat iemand dat vindt van mij. 

LLN 1: 
Dus als iemand zegt: jij bent de mooiste, leukste, liefste, grappigste persoon die ik ken, dan 
geloof jij dat? 

LLN 2:  
Ja. Nu ja, dat ligt eraan. Wat voor iemand het is. 

LLN 1: 
Een man. Als een man dat tegen jou zou zeggen. Zou je dat dan geloven? 

LLN 2: 
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Ja. Goh ja, nu ook niet als het zomaar een man is. 
LLN 1: 

Een leuke man die je kent. 
LLN 2: 

Goed of oppervlakkig? 
LLN 1: 

Goed. Je kent hem goed. 
LLN 2: 

Kent hij mij ook goed? 
LLN 1: 

Ja. Hij kent jou ook goed. Zou je het dan geloven? 
LLN 2: 

Goh… als hij het meent… 
LLN 1: 

Hij meent het. 
LLN 2: 

En als hij het op zo’n manier zegt dat ik voel dat hij het meent. 
LLN 1: 

Op zo’n manier zegt hij het. 
LLN 2: 

Waarom zegt hij dan persoon? Waarom geen vrouw? 
LLN 1: 

Hij bedoelt vrouw. De mooiste, leukste, liefste, grappigste vrouw die hij kent. Geloof je dat 
dan? 

LLN 2: 
Jawel. Maar ik vind het ook wel veel. Mooiste, liefste, grappigste. 

LLN 1: 
Leukste. 

LLN 2: 
Ik zou ook wel denken: amaaai. 

LLN 1: 
Dus je zou hem niet geloven? 

LLN 2: 
Ik zou denken: amaaaaai. 

 
(Stilte) 
 
LLN 2: 

Wat was die zin ook al weer? 
LLN 1: 

Ik vind je de mooiste, leukste, liefste, grappigste… 
 
(LLN 2 BEGINT HARD TE LACHEN.) 
 
(Abbink Spaaink, et al., 2007) 
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Tekst 3: 

Hagen als baarden 
 

Inhoud Een vrouw is dood en de boswachterszoon vertelt dat niemand naar haar 

rouwplechtigheid was gekomen. De moeder beschermt haar zoon tegenover de 

kolonel. 

Materiaal Kostuums zodat het duidelijk is dat er een melkboer en een kolonel meespelen. 

Rollen  De kolonel 

 De boswachterszoon 

 De boswachtersvrouw 

 De melkboer 

DE KOLONEL:  

En toen hebt u haar gevonden? 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Toen ik haar dood aantrof, dacht ik: meisje toch, als ik zo de hele dag in mijn huis zou blijven 
zitten piekeren… Mijn man, weet je… 

DE BOSWACHTERSZOON:  

(Waarschuwend)  

Moeke… 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

En de vriendin… 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Moeke, nee! 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

De vriendin van mijn zoon… heeft mij zoon laten zitten. Dat valt ook niet mee.  

(Tot haar zoon)  

Of wel soms? 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Ik moet de haag nog doen. Scheren. 
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DE MELKBOER:  

Hoe goed kende u de persoon die zelfmoord heeft gepleegd? 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Mijn zoon vroeg eens of hij haar gras niet moest maaien. 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Of haar haag scheren. 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Want wij hadden daar wel last van. Haar haag groeide over. 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Als een baard. Over onze tuin. 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Maar zij moest van mijn zoon niet weten. 

DE BOSWACHTERSZOON:  

En ik niet van haar. 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Wat had hij wel gedacht, zei ze. En hoe haalde hij het in zijn hoofd. 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Ze waste zich niet. 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Mijn zoon zei dat hij de indruk had dat ze zich niet waste. 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Je kon niet in haar gezicht kijken. 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Terwijl ze sprak… 

DE KOLONEL:  
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Ze was zo lelijk? 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Vanwege haar adem. 

(DE BOSWACHTERSVROUW GEBAART DAT HAAR ADEM NIET GOED ROOK.) 

DE MELKBOER:  

Och, god. 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Haar adem sneed… je adem af. 

DE KOLONEL:  

Tsoeh! 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Mijn zoon is naar haar rouwplechtigheid geweest. Er was niemand. 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Geen kat. 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Hij was er kapot van. Hij is het type dat zich dat heel hard aantrekt. En altijd en overal zijn 
goed hart laat zien. 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Moeke, nee… 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Toen ze hem er onlangs om vroeg, heeft hij haar ondanks alles zijn camera geleend. 

DE KOLONEL:  

Dus nam ze het filmpje op met uw camera? 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Met zijn camera… 

DE KOLONEL:  
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Ik begrijp het. 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

Haar filmpje heeft hij… 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Moeke, nee, alstublieft… 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

…op zijn Facebookpagina gezet. 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Een paar seconden maar… de beste. 

(DE BOSWACHTERSZOON NEEMT EEN ZAKDOEK. HET LIJKT ALSOF HIJ TRANEN WEGVEEGT.) 

DE BOSWACHTERSVROUW:  

En hij heeft er een rouwregister geopend. Er heeft niemand gereageerd. 

DE BOSWACHTERSZOON:  

Geen kat. 

(Adam, 2015) 

 

Tekst 4: 

Man en vriend 
 

Inhoud Een man twijfelt of hij ooit van vrouwen zal kunnen houden. Hij stelt zich deze 

vraag aangezien zijn vriend een aanzoek heeft gedaan aan een vrouw. 

Materiaal / 

Rollen  Man  

 Vriend  

 

VRIEND:  

Ik heb gevraagd of ze met me wil trouwen. 

MAN: 
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Echt waar? 

VRIEND:  

Ja, ja. Echt officieel. Eerst met haar vader gesproken en zo… al was dat eigenlijk wel toeval. 

MAN:  

Hoe? Gewoon naar haar vader gestapt om te vragen of je met zijn dochter mag trouwen? 

VRIEND: 

Ja. 

MAN:  

Maar, heb je er niet eerst met haar over gesproken? 

VRIEND: 

Nee, met geen woord. Ik dacht ineens, ik ga ernaartoe en ik vraag het haar en dan kwam 
toevallig eerst haar vader binnen en dus heb ik het eerst aan hem gevraagd. 

MAN:  

Of je haar mocht hebben? 

VRIEND: 

Eh, ja. 

MAN:  

En je hebt niet met haar gesproken? 

VRIEND:  

Jawel. Maar zij kwam pas later binnen. Dus toen heeft zij het ook gehoord. 

MAN:  

En wat zei ze? Ben je verloofd? 

VRIEND: 

Nee. Ze zei dat ze niet onder druk wilde antwoorden. 

MAN:  

Wat? 
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VRIEND: 

Ze zei dat ze niet onder druk wilde antwoorden. 

MAN:  

Ze zei dat ze niet onder druk wilde antwoorden. Wat wil dat zeggen? 

VRIEND:  

Weet ik niet. Ze wilde er niks over horen, denk ik. 

MAN:  

En wat gaat er nu gebeuren? Blijft je aanzoek geldig? 

VRIEND: 

Ik denk van wel. Ik denk dat ik het haar nog eens ga vragen. 

MAN:  

Dus je vindt haar wel fijn? 

VRIEND:  

Ik denk… dat ik van haar houd. 

MAN:  

Daar heb ik nu altijd in geloofd: in de liefde. Echte liefde. Maar waar vind je dat 
tegenwoordig nog? 

VRIEND: 

Ik weet niet… 

MAN:  

Ik heb zelf nog nooit echte liefde gevoeld. Ik heb al achter meisjes aangezeten. En sommigen 
echt wel geapprecieerd. Maar liefde… dat heb ik nog nooit gevoeld. Ik heb voor een vrouw 
nog nooit gevoeld wat ik bijvoorbeeld voor jou al heb gevoeld. Snap je? 

VRIEND:  

Ja, ik geloof dat jij nog nooit van een vrouw hebt gehouden. 

MAN: 
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Echt? En denk je da ik dat ooit zal voelen? Je begrijpt me wel… ik bedoel dat… ik ken het wel, 
maar ik kan het niet uitdrukken. 

VRIEND: 

Wat is het dan? 

MAN: 

Ik kan het niet in woorden zeggen. Ik bedoel… in ieder geval iets dat altijd voortduuurt. Iets 
dat nooit kan veranderen. Denk jij dat ik dat ooit eens voor een vrouw zal voelen? 

VRIEND: 

Ik weet het niet. Ik zou het niet kunnen zeggen. 

MAN:  

Neen, ik ook niet. Ik ook niet. 

VRIEND: 

Wij zijn verschillend, jij en ik. Ik ken jouw leven niet. 

MAN:  

Nee, ik ook niet. Maar ik begin er toch aan te twijfelen. 

VRIEND: 

Dat je ooit van een vrouw zal houden? 

MAN: 

Ja… echt ervan houden. 

VRIEND: 

Daar twijfel je aan? 

MAN: 

Ja, daar begin ik aan te twijfelen. 

(BRONKS, 2002) 
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Tekst 5: 

Jongenmeisje 2 
 

Inhoud Het tweede luik van de dialoog ‘jongenmeisje’. Deze dialoog gaat over het 

beëindigen van een relatie en de reden waarom de jongen het uitmaakt. 

Materiaal / 

Rollen  Jongen  

 Meisje 

NOOT: Deze dialoog kan ook gespeeld worden tussen twee jongens of twee 

meisjes. Op die manier worden ook homoseksuele relaties ter sprake gebracht. 

 

MEISJE:  

Dus het is uit? 

JONGEN:  

Ja, sorry.  

MEISJE:  

Hoezo, sorry? Niks sorry, maat. Uit is uit. Oké, tot nog eens ... 

JONGEN:  

Hé, hé, wacht eens even ... 

MEISJE:  

Wat? 

JONGEN:  

Ik zei wel sorry, hé. 

MEISJE:  

Ja, en dan? 

JONGEN:  

Wel, ik bedoel ... 

MEISJE:  
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Ja, wat bedoel je eigenlijk? 

JONGEN:  

Ja ... eh, ik bedoel ... eh. Als ik sorry zeg, dan bedoel ik daarmee dat jij ... eh, ik bedoel dat 
wij, enfin jij, eh ... dat dat echt belangrijk is, ja? Enfin, was ... Geweest ik ... Ik bedoel, voor 
mij ... Enfin, snap je? 

MEISJE:  

Nee, eigenlijk niet.  

JONGEN:  

Wat ik wil zeggen, is ... 

MEISJE:  

Ja? 

JONGEN:  

Wat ik wil zeggen, is dat jij niet zomaar een meisje bent! Jij betekent echt wel iets voor mij! 
En ik zou niet willen dat je zou denken dat jij zomaar ... 

MEISJE:  

Zomaar wat? 

JONGEN:  

Wel, dat jij zomaar de ... 

MEISJE:  

... de zoveelste in de rij, zeker? 

JONGEN:  

Dat heb ik niet gezegd! 

MEISJE:  

Waarom maak je het dan uit? 

JONGEN:  

Huh? 

MEISJE:  
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Wel, als ik zoveel voor jou ‘beteken’, waarom maak je het dan uit? 

JONGEN:  

... Wel ... zie je, ik eh ... Ik vind jou geweldig tof en zo, maar ... 

MEISJE:  

Je hebt een ander? 

JONGEN:  

Maar nee! Helemaal niet! Hoe kom je erbij? 

MEISJE:  

Gewoon, ik dacht ... Als je het uitmaakt, en het ligt niet aan mij, dan zal het wel ... 

JONGEN:  

Heeft Kathleen je iets verteld? 

MEISJE:  

O? Het is Kathleen? 

JONGEN:  

Kathleen betekent niets voor mij! 

MEISJE:  

O zo? 

JONGEN:  

Maar nee! Helemaal niets! Kathleen is gewoon een goede vriendin! 

MEISJE:  

Gewoon een goede vriendin, hè? Wel wel ... 

JONGEN:  

Ja! En als je dat niet kunt verdragen, dan heb jij echt wel een probleem, weet je! 

MEISJE:  

O, ik heb een probleem? 
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JONGEN:  

Ja! Je bent ziekelijk jaloers, weet je dat? Als je al niet kunt verdragen dat ik af en toe iets met 
Kathleen ga drinken, wel, dan heb je echt wel een probleem, weet je dat! 

MEISJE:  

Kijk kijk, meneer gaat af en toe iets drinken met Kathleen, toe maar! Maar natuurlijk heeft 
Kathleen er niets mee te maken dat je het nu ineens uitmaakt met mij! Hè? 

JONGEN:  

Absoluut niets! 

MEISJE:  

Dan is het goed. Dan weet ik genoeg. Oké. Tot nog eens, hè? 

JONGEN:  

Hé, hé, wacht ... 

MEISJE:  

Waarom? Waarom moet ik wachten? Je hebt het toch net uitgemaakt? 

JONGEN:  

Hé, luister, we kunnen toch vrienden blijven? Want jij bent echt ... 

MEISJE:  

... belangrijk voor jou, hè ...? Ja, dat zei je al ... Tot nog eens. Veel succes, jongen. 

(MEISJE GAAT WEG.) 

JONGEN:  

En ik zei toch ‘sorry’ ... Trut. 

(Jongen zwaait naar een meisje in de verte.) 

 Hé, Kathleen, hoe is het ...? 

 

(Simoen, Meisjejongen, 2003) 
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5.3.3 Niveau 3 

Tekst 1: 

Assepoester 
 

Inhoud Deze tekst is een absurde, nogal droge bewerking van het bekende sprookje. 

Materiaal Een muiltje of een schoen en felgekleurde sokjes.  

Rollen  Verteller (V) 

 Assepoester (A) 

 De Prins van uw dromen (PD) 

 De Goede Fee (GF) 

 De Lelijke Zussen (LZ) 

 
VERTELLER:  

Ik ben de verteller. 
DROOMPRINS:  

Ik ben de prins van uw dromen 
LELIJKE ZUSSEN:  

Wij zijn de lelijke zussen 
ASSEPOESTER:  

Ik ben Assepoester 
GOEDE FEE:  

Ik ben de goede fee 
VERTELLER: 

Er was eens in het land van nooit van mijn leven en ver weg juist achter Bachten de Kuppe, 
een prins genaamd De prins van uw dromen. 

DROOMPRINS: 
 Ik ben de Prins van uw dromen 
VERTELLER: 
 Daar leefden ook de Lelijke Zussen. 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Wij zijn de lelijke zussen 
VERTELLER: 
 En de Lelijke zussen hun zus, Assepoester. 
ASSEPOESTER: 
 Ik ben Assepoester 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Wij zijn zo blij dat we naar het bal mogen! 
ASSEPOESTER: 
 Ik ben zo droef. Ik mag niet naar het bal… 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Assepoester, breng ons onze feesturen! 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Assepoester, breng ons onze felgekleurde sokjes! 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
LELIJKE ZUSSEN: 
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 Assepoester, breng ons onze glazen ogen! 
ASSEPOESTER: 
 Oké 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Wij zijn zo blij! Wij gaan met de Prins van onze dromen dansen! 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Wij gaan nu naar het bal. 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Assepoester, blijf hier en doe de vaat. 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
 
VERTELLER: 
 Een beetje later… 
ASSEPOESTER: 
 Ik ben zo droef… 
GOEDE FEE: 
 Wees niet droef, ik ben je Goede Fee! 
ASSEPOESTER: 
 Oh, je deed me schrikken! 
GOEDE FEE: 
 Waarom ben je zo droef? 
ASSEPOESTER: 
 Ik mag niet naar het bal. 
GOEDE FEE: 
 Oh, maar je mag wel. 
ASSEPOESTER: 
 Oh, maar ik mag niet. 
GOEDE FEE: 
 Oh, maar je mag wel. 
ASSEPOESTER: 
 Oh, maar ik mag niet. 
GOEDE FEE: 
 Oh, maar je mag wél! 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
GOEDE FEE: 
 Ik zal je een mooie jurk geven… PING 
ASSEPOESTER: 
 Oh, hij is mooi! 
GOEDE FEE: 
 Ik zal je een paar felgekleurde sokjes geven… PING 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
GOEDE FEE: 
 Ik zal je glazen schoentjes geven… PING 
ASSEPOESTER: 
 Dank je, ik ben zo blij! 
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GOEDE FEE: 
 Je kunt nu naar het bal gaan maar je moet om middernacht terug zijn! 
ASSEPOESTER: 
 Oké! 
 
VERTELLER: 
 Een beetje later op het bal… 
DROOMPRINS: 
 Ik ben de Prins van uw dromen en ik ben zo mooi… 
ASSEPOESTER: 
 Je bent mooi. 
DROOMPRINS: 
 Weet ik. Ik ga met je dansen. 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Wij zijn jaloers! 
ASSEPOESTER: 
 Ik ben zo blij! 
DROOMPRINS: 
 Ik ben zo mooi! 
GOEDE FEE: 
 En ik ben de goede fee! 
 
(IEDEREEN DRAAIT ZICH OM EN KIJKT BOOS NAAR DE GOEDE FEE.) 
 
GOEDE FEE: 
 Sorry. 
VERTELLER: 
 Het was vlug middernacht. De klok begon te slaan… 
 
(DONG… DONG… DONG… (twaalfmaal) …) 
 
ASSEPOESTER: 
 Oh, het is middernacht! Ik moet nu gaan! 
DROOMPRINS: 
 Oké. 
VERTELLER: 
 Ze liep weg… 
ASSEPOESTER: 

Oh nee, ik heb een glazen schoentje laten vallen, maar ik moet terug voor mijn 
felgekleurde sokjes veranderen in pompelmoezen! 

DROOMPRINS: 
Oh kijk, ze heeft haar schoentje laten vallen. Ik moet haar vinden want ik wil met haar 
trouwen. Ik ben zo mooi. 
 

VERTELLER: 
 De volgende dag… 
ASSEPOESTER: 
 Ik ben zo droef. 
GOEDE FEE: 
 En ik ben de Goede Fee. 
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(IEDEREEN DRAAIT ZICH OM EN KIJKT BOOS NAAR DE GOEDE FEE.) 
 
GOEDE FEE: 
 Sorry. 
VERTELLER: 
 Toen kwam de Prins van uw dromen aan het huis van Assepoester en de Lelijke zussen. 
 En hij was zo mooi… 
DROOMPRINS: 
 Ik ben zo mooi… 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Je bent zo mooi… 
DROOMPRINS: 
 Weet ik. Jullie zijn zo lelijk. 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Weten we… 
DROOMPRINS: 
 Ik heb een schoentje bij. Zullen jullie het aan proberen?  
LELIJKE ZUSSEN: 
 Het past! 
DROOMPRINS: 
 Nee, het past niet! 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Het past wel! 
DROOMPRINS: 
 Nee, het past niet! 
LELIJKE ZUSSEN: 
 Oké. 
DROOMPRINS: 
 Zul jij het schoentje aan proberen? 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
DROOMPRINS: 
 Het past! 
ASSEPOESTER: 
 Ik ben zo blij! 
DROOMPRINS: 
 Ik ben zo mooi! Ik ga met je trouwen! 
ASSEPOESTER: 
 Oké. 
 
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 
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Tekst 2: 

100 % puur sap 
 

Inhoud Deze dialoog gaat over een discussie tussen twee mensen. Het begint over 

appelsap en het gaat alsmaar verder. 

Materiaal Eventueel een tafel met twee stoelen. 

Rollen  LLN 1 

 LLN 2 

NOOT: Deze scène kan gespeeld worden door twee vrouwen, twee mannen, of 

een man en een vrouw.  

 
LLN 1:  

Wil jij nog appelsap? 
LLN 2: 

Water; Appelsap werkt op je darmen. Dat weet je toch wel? 
LLN 1: 

Als jij het zegt. 
 
(Stilte.) 
 
LLN 2: 

Wat? Wat is er? 
LLN 1: 

Niets. Als je water wil, krijg je water. 
LLN 2: 

Als ’t kan. 
LLN 1: 

Ik neem appelsap. 
LLN 2: 

Ja oké, mij goed. 
 
(Stilte.) 
 
LLN 2: 

Allez, wat is er nu? Waarom kijk je zo? 
LLN 1: 

Niks. Helemaal niks. 
LLN 2: 

Zit niet te liegen. Er is wel iets. 
LLN 1: 

Wel ja. Ik. Ik voel me klein. Ik voel me klein als je dat zegt.  
Wauw. Ik kan dat gewoon tegen jou zeggen. Dat jij iets dom zegt en dat ik dan kan zeggen 
wat dat met mij doet. Dat gaat niet bij iedereen. Dat is heel speciaal (naam LLN 2)! 

LLN 2: 
(Verwonderd) 

Ik heb niets gezegd.  
LLN 1: 

Je zei dat appelsap op je darmen werkt en dat ik dat niet weet. 
LLN 2: 
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Ah? 
LLN 1: 

Ja. En dan geef je mij de indruk dat jij je beter voelt dan mij. 
LLN 2: 

Ik? Dat ik mij beter voel dan jij? Ik? Welnee! Nee! Ik kan er toch niks aan doen dat jij je 
minderwaardig aan mij voelt? 

 
(Stilte.) 
 
LLN 2: 

Wat? Wat is er nu? Je bent geïrriteerd hé? Ja. Duidelijk. Je bent geïrriteerd. 
LLN 1: 

Nee. Nee hoor. Echt niet. 
LLN 2: 

Jawel! Jij kan er niet tegen dat ik je aanspreek op je uitstraling! Jij projecteert je 
onzekerheid op mij. En als ik daar dan iets van zeg, raak je geïrriteerd. Jij durft ons gesprek 
niet te analyseren. Nee. Bang dat je geconfronteerd wordt? 

LLN 1: 
In tegenstelling tot daarnet. Ben ik nu inderdaad geïrriteerd. 

LLN 2: 
Ja, dat zei ik toch. 

LLN 1: 
En jij houdt nog altijd vol dat jij je niet superieur voelt? 

LLN 2: 
(Naam LLN 1), lieve (naam LLN 1). Het is projectie. Echt. Ik zit met u in hoor. 

LLN 1: 
Mensen zitten alleen met anderen in als ze zich superieur voelen. 

LLN 2: 
Wil jij zeggen dat ik me superieur voel? Wil jij dat zeggen? Zeg jij dat ik me – Belachelijk! 

LLN 1: 
Ja! Je doet belachelijk, ja! 

LLN 2: 
Ik doe belachelijk? 

LLN 1: 
Als ik jou was zou ik nu zeggen dat je geïrriteerd bent. Maar dat zeg ik niet. Want ik zou 
nooit iemands emoties voor iemand invullen. 

LLN 2: 
Doe niet zo superieur. 

LLN 1: 
Pure projectie lieve (naam LLN 2). Maar trek het je niet aan. Watertje? 

LLN 2: 
Nee. Koffie. 

LLN 1: 
Wat je wil. Krijg je wel een oud velleke van. Dat weet je toch hé? 

 
 
(van den Herik, et al., 2006) 
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Tekst 3: 

Zeeppoederdozen – Arne Sierens 
 

Inhoud Een man gaat met zijn vrouw op bezoek bij zijn moeder. De moeder kan de vrouw 

van de man niet zien of ruiken. De vrouw vindt de moeder van haar man ook niet 

leuk. 

Materiaal / 

Rollen Deze tekst kan gespeeld worden door drie leerlingen. 

 Man 

 Zijn vrouw 

 Zijn moeder 

 
MAN:  
(Tegen publiek)  

Dat is nu mijn moeder. 
MOEDER:  

Ik moet bij Mieke gaan. 
MAN:  

Ma, voor de keren dat ik hier kom! 
MOEDER:  

Ze verwacht mij. 
VROUW:  

Moet ze weer lastig zijn? 
MAN:  

We zullen niet te lang blijven. 
MOEDER:  

‘k Heb wel niets om te drinken in huis. 
VROUW:  

Ik kan er niet tegen. 
MAN:  

Ik zeg het haar elke keer: mijn ma, ze is zo. 
VROUW:  

Wat mij zo tegensteekt aan uw ma, is dat ze haar zo laat gaan. We zijn ook nooit welkom. 
MAN:  

Dat is mijn vrouw. Als ik zo bij andere mensen ga, dan denk ik dat we goed bij mekaar 
PASSEN. Mijn moeder vindt natuurlijk van niet. 

MOEDER:  
Ge had nooit met haar moeten trouwen. Wie trouwt er nu in godsnaam met iemand met 
schulden? 

MAN:  
Het enige wat ik een probleem blijf vinden aan mijn vrouw, is dat ze geen ruzie kan maken. 

VROUW:  
Bij ons thuis deden ze dat niet. 

MAN:  
Ik vind dat dat noodzakelijk is. Een mens moet eens kunnen uitbarsten. Dan gaat zij naar ’t 
wc. 

VROUW:  
Uw moeder – elke keer krijg ik dat te horen dat ik mijn haar niet zo kort mag knippen. 

MOEDER:  
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Dat is afschuwelijk, allez. Een vrouw is toch schoner met lang haar. 
VROUW:  

Kort is gemakkelijk. 
MOEDER:  

Spreken ze haar nooit aan met meneer? Kort haar is voor manwijven. 
MAN:  

En ik zit daar tussen. 
VROUW:  

Uw ma is geen hartelijk mens. 
MAN:  

’t Is haar achtergrond. 
VROUW:  

Vraag haar dat ze komt eten. 
MAN:  

Kom eens bij ons eten, ma. 
MOEDER:  

Vegetarisch. 
MAN:  

We kunnen ook iets anders klaarmaken. 
MOEDER:  

Ik ben een vleeshond, dat weet je. Ik kan er nu ook niet aan doen, manneke, ik ben al heel 
mijn leven een vleeshond geweest. 

VROUW:  
Ze heeft nu al een te hoge bloeddruk. 

MOEDER:  
Ze hebben nu al mijn zout afgepakt, mijn suiker, mijn confituur – mijn vlees pakken ze mij 
niet af. Onder de pompsteen staat er nog een klutske porto. Naast de zeeppoederdozen. 

MAN:  
Ik zit hier nooit op mijn gemak. 

VROUW:  
Ik krijg de stuipen van zijn moeder. Altijd dat negativisme. Het is nooit goed. Je geeft iets 
met een groot hart – “Ge moest dat niet gedaan hebben. Ge had uw geld beter 
gehouden.” 

MOEDER:  
Jules van hiernaast, dat is geen mens om chauffeur te zijn. Dertig jaar en hij heeft nu al last 
van zijn nieren. Mark in de straat heeft ’t gezegd. “Jules is te groot.” ’t Jongste kan niet 
mee op school. ’t Heeft dys en nog iets – dat ’t zijn letters draait. 
Pak de glazen vanonder. De rest heb ‘k ingepakt. 

MAN:  
Er staan geen glazen. 

MOEDER:  
Spoel ’t mosterdpotje uit. ’t Is leeg. ‘k Ging ik ’t morgen toch doen. 

VROUW:  
Je mag nog het schoonste, het duurste, het beste van de wereld meebrengen – ’t Zal nog 
niet goed zijn. 

MOEDER:  
Dat ’t mijn schuld is dat ‘k zoveel alleen ben – dat zegt ze, de trien! Wat moet ‘k doen? 
Zegt ze anderen mensen ouwe mensen hebben hun bezigheid. Kaarten, dansen. Vindt ge 
‘t? 

MAN:  
Het is geen porto, ’t is sherry. 

MOEDER:  
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Is dat nu niet ’t zelfde? 
VROUW:  

Dat appartement, een lijdensweg dat dat was. Te groot, te klein, te duur. Een mens steekt 
daar zijn tijd in. Je doet dat omdat je dat moet doen. Het is uw man zijn moeder. Vind je 
dan iets – het is nu zes maanden dat ze hier woont – alles staat nog altijd in dozen. “Het 
pakt ondertussen geen stof.” Is de huisbaas nu geweest voor de afloop? 

MAN:  
De onze? 

VROUW:  
De hare. 

MAN:  
Wij hebben ook last met onze huisbaas. 

MOEDER:  
Morgen gaat er een werkman komen. Ik moet het eerst nog zien. Weet je nog in de 
Gietersteeg, jongen – die dakgoot? Hoelang dat niet geduurd heeft? 

MAN:  
Dat weet ik niet meer. 

MOEDER:  
Een jaar. Ik heb muizen. 

VROUW:  
En dat is onze schuld. 

MAN:  
Waar zijn er muizen? 

MOEDER:  
In de achterkamer. 

VROUW:  
Ik kom geen kerstboom zetten! 

MAN:  
Ik zeg dan: “Zeg dat toch niet.” 

MOEDER:  
Gisteren ben ik Sigrid tegengekomen. Dat meisje dat bij u werkt. 

VROUW:  
Heet ze Sigrid dat meisje dat bij hem werkt? 

MOEDER:  
Het is een schoon ding en geen pretentie of niets. Voor een dochter van een professor te 
zijn. Ze zei dat je goed was in je werk. 

VROUW:  
Allez bon, daarmee weten we dat ook. 

 
(Sierens, 2000) 
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5.4 Thema 3: milieu, gezondheid en veiligheid 

5.4.1 Niveau 1 

Tekst 1: 

Ei  
 

Inhoud Dit dialoogje gaat over een gesprek tussen twee vrienden.  

Materiaal / 

Rollen  Vriend 1 

 Vriend 2 

 
VRIEND 1:  

Mijn vader zei gisteren dat ik meer aan mijn huiswerk moet doen. 
 
VRIEND 2:  

Zegt die van mij ook altijd. 
 
VRIEND 1:  

Waar bemoeit hij zich mee? 
 
VRIEND 2:  

Dat doen vaders. 
 
VRIEND 1: 

Ik was zo boos. Ik heb zomaar een ei laten vallen. Midden in de keuken. Pats, op de witte 
tegelvloer. Het ei spatte uit elkaar. Het geel viel in spetters uiteen. 

 
VRIEND 2:  

En toen? 
 
VRIEND 1: 

Toen heb ik het maar weer opgeruimd. Met het blauwe keukendoekje. Het slijmerige ei 
met het doekje bij elkaar geveegd. 

 
VRIEND 2:  

En je vader? 
 
VRIEND 1:  

Die moest lachen. 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 
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Tekst 2: 

Honger 
 

Inhoud Een avondje op restaurant loopt niet helemaal zoals gepland. 

Materiaal Twee tafeltjes voor twee. 

Rollen  Vriendin van Dave 

 Vriend van Caro 

 Vriendin van Elias 

 Vriend van Els 

 Zaalbediende van het restaurant 

 De kok 

 
CARO: 

Oei? 
DAVE: 

Hoezo oei? 
CARO:  

Ben je ziek? 
DAVE: 

Zie ik er zo slecht uit? 
CARO:  

Neen, helemaal niet. 
DAVE: 

Waarom dan die oei? 
CARO:  

Je zit al een kwartier naar je bord te staren, maar hebt nog geen hap gegeten. 
DAVE:  

Ja. 
CARO: 

Hoezo ja? 
DAVE: 

Ja, ik heb nog geen hap gegeten. 
CARO:  

Dus? 
DAVE: 

Dus wat? 
CARO: 

Dus, je hebt geen honger? 
DAVE: 

Hoezo, ik heb geen honger? 
CARO:  

Je hebt nog geen hap gegeten. 
DAVE:  

Ja. 
CARO:  

Ach, laat maar. 
DAVE:  

Waarom? 
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CARO:  
Ik krijg er hoofdpijn van. 

DAVE:  
Oei? 

CARO:  
Hoezo oei? 

DAVE: 
Ben je ziek? 

CARO:  
Zie ik er zo slecht uit? 

DAVE: 
Neen, helemaal niet. 

CARO:  
Waarom dan die oei? 

ELIAS: 
Omdat jullie beiden nog geen hap hebben gegeten. 

ELS: 
Moei je er niet mee. 

ELIAS:  
Het is toch waar, ze hebben zo een lekker eten. 

ELS: 
Ja, en? 

ELIAS: 
Als ik zo’n lekker bord had, zou ik niet wachten. 

ELS:  
Oei? 

ELIAS:  
Hoezo oei? 

ELS:  
Vind je dit niet lekker? 

ELIAS: 
Jawel. 

ELS:  
Waarom ben je dan nog niet aan het eten? 

ELIAS:  
Ik was het gesprek van die andere twee aan het volgen. 

ELS: 
Waarom? 

ELIAS: 
Gewoon.  

ELS: 
Ben ik niet leuk genoeg? 

ELIAS:  
Jawel! 

ELS: 
Waarom wil je dan hun gesprek volgen? 

ELIAS: 
Gewoon, interesse. 

ELS: 
Eet nu gewoon, straks wordt je eten koud. 

ELIAS: 
Het is een koude schotel… 
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ZAALBEDIENDE: 

Is er een probleem? 
ELS: 

Ja. 
KOK: 

Oei? 
ZAALBEDIENDE: 

Hoezo oei? 
KOK:  

Ik hou niet van problemen. 
ZAALBEDIENDE: 

Wat is het probleem? 
KOK: 

Het probleem is dat de klant een probleem heeft. 
ZAALBEDIENDE: 

Wat is het probleem van de klant? 
KOK: 

Dat moet je niet aan mij vragen, ik ben niet degene die een probleem heeft. 
ZAALBEDIENDE: 

Wie dan wel? 
KOK: 

De klant. 
ZAALBEDIENDE: 

Maar als de klant een probleem heeft heb jij toch ook een probleem? 
KOK: 

Hoezo? 
ZAALBEDIENDE: 

Je zegt net zelf dat je een probleem hebt als de klant een probleem heeft. 
KOK: 

Maar wat is het probleem van de klant? 
ZAALBEDIENDE: 

Wat is het probleem? 
KOK:  

Het probleem is dat de klant een probleem heeft. 
ZAALBEDIENDE: 

Wat is het probleem van de klant? 
KOK: 

Dat moet je niet aan mij vragen… 
ZAALBEDIENDE: 

Ik vraag het ook niet aan jou, ik vraag het aan de klant. 
KOK: 

Wat is het probleem? 
ZAALBEDIENDE: 

Het probleem is dat jij steeds antwoordt op mijn vraag aan de klant. 
KOK: 

Nu antwoord je zelf op mijn vraag aan de klant. 
KOK + ZAALBEDIENDE: 

Wat is het probleem? 
ELS: 

Het probleem is dat mijn man niet wil eten. 
CARO:  
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En de mijne ook niet. 
DAVE:  

Natuurlijk niet, je zegt zelf dat ik gezonder moet eten. 
ELIAS: 

Oei? 
DAVE: 

Hoezo oei? 
ELIAS: 

Waarom wil je gezonder eten? 
DAVE:  

Omdat mijn vrouw me te dik vindt. 
ELIAS:  

Maar waarom krijg je dan dat lekkere vettige vlees? 
CARO: 

Omdat het zijn verjaardag is. 
DAVE: 

Mijn verjaardag? 
CARO: 

Ja. 
DAVE:  

Dat was ik helemaal vergeten. 
CARO:  

Je bent je eigen verjaardag vergeten? 
KOK: 

Oei… 
ZAALBEDIENDE: 

Hoezo oei? 
KOK: 

Je vergeet je eigen verjaardag toch niet? 
CARO:  

En daarom mag je voor één keer eens wat ongezonder eten. 
DAVE:  

Dank je, maar ik eet liever gezond. 
ELIAS:  

Ik wou dat ik eens wat ongezonder mocht eten. 
ELS:  

Jij eet al ongezond genoeg, eet nu je koude schotel maar op. 
ELIAS: 

Ik heb geen honger. 
ELS: 

Oei? 
ELIAS:  

Hoezo oei? 
ELS:  

Ben je ziek? 
ELIAS:  

Neen, de tomaten en salade komen mij de oren uit. 
DAVE: 

Wil je anders wisselen van bord? 
ELIAS: 

Graag! 
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(DE BORDEN WORDEN GEWISSELD MAAR GEEN VAN BEIDEN NEEMT EEN HAP.) 
 
KOK + ZAALBEDIENDE + CARO + ELS: 

Oei? 
 

ELIAS + DAVE: 
Hoezo oei? 
 

KOK + ZAALBEDIENDE + CARO + ELS: 
Ben je ziek? 
 

ELIAS: 
Neen, het eten is koud. 

DAVE:  
Neen, het eten is te warm. 

(Cuypers , Honger, 2018)                                       
 

Tekst 3: 

Ja ja maar nee nee – Rudi Bekaert (Scène 6) 
 

Inhoud Claudine komt Lucie tegen in de gang. Lucie is een oud vrouwtje die graag al eens 

een praatje slaat met haar buren. Ze is nieuwsgierig en vraagt allerlei zaken aan 

Claudine.  

Materiaal Brieven, kranten en/of rekeningen die op de grond kunnen liggen. 

Rollen  Mevrouw Lucie Vandeput 

 Claudine De Smet 

LUCIE: 

Ze hebben het bordje uitgehangen. Ja, dat is het: appartement te huur op de zevende 
verdieping.  

Ah dag Claudine! Hoe is het met je? 

CLAUDINE:  

Het gaat wel, dank u. 

LUCIE: 

Ben je bijna klaar voor de trouw?  

CLAUDINE: 

Ja, bijna. 
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LUCIE: 

En verwacht je een jongen of een meisje? Als ik moet beginnen breien, moet ik het op tijd 
weten of ik in het blauw moet breien of in het roze, nietwaar?  

CLAUDINE: 

Oh we willen het liever niet weten. We zullen het wel zijn bij de geboorte. 

LUCIE:  

Ah oké. En Jean-Luc wat wil hij? 

CLAUDINE: 

Oh voor hem maakt het niet uit. 

LUCIE: 

Ik heb een jongen en een meisje gehad. Dat is wat alle moeders willen. 

CLAUDINE:  

Mij kan het niks schelen! 

LUCIE: 

Als ze maar gezond zijn! Heb je al een naam? 

CLAUDINE: 

Mijn mama dacht aan Vanessa als het een meisje is. 

LUCIE:  

Ah zoals Vanessa Carton? 

CLAUDINE:  

Nee, zoals Vanessa Paradis. Jean-Luc hoort graag Michael voor een jongen. Zoals Michael 
Jackson. 

LUCIE: 

Ah ja. Ja kinderen… Ik weet waar ik het over heb. Ik heb twee kinderen. Een jongen verschilt 
toch van een meisje, hoor. 

CLAUDINE: 

Wel mevrouw Vandeput, ik moet afscheid nemen. 
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LUCIE:  

Het ergste is dat je ze niet meer ziet als ze oud zijn. Enkel als ze iets nodig hebben. Jean- Luc 
werkt nog steeds niet, heb ik gezien? 

CLAUDINE:  

Neen, inderdaad hij heeft nog geen werk gevonden. 

LUCIE:  

Dat is niet gemakkelijk en jij? 

CLAUDINE:  

Ik stop met school en blijf ook thuis.  

LUCIE:  

Ja ja, het is niet gemakkelijk om werk te vinden. Vooral met kinderen… Heb je al iets 
gevonden om in te wonen? 

CLAUDINE:  

Ja in het gebouw hiernaast, een appartement op de zesde verdieping. 

LUCIE: 

Er is juist een appartement vrij in ons gebouw! Op de zevende verdieping. 

CLAUDINE:  

Ik heb liever het gebouw hiernaast. 

LUCIE:  

Ah zo. Je zal toch wel nog langskomen? 

CLAUDINE: 

Misschien wel. Allez tot ziens madam! 

LUCIE: 

Ja dag Claudine! Een goeiedag! Ik in mijn tijd, als ik jong was, wij moesten dat toch anders 
doen. Enfin, ik was voor de post gekomen.  

Maar wat nu? Het is nat! Maar ja, het is nat! Maar dat ruikt naar pipi! 

(Bekaert, 1997) 
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5.4.2 Niveau 2 

Tekst 1: 

Paarse vlekjes 
 

Inhoud Iemand doet alsof hij heel erg ziek is omdat hij geen zin heeft om te zwemmen. 

De anderen geloven dat hij ziek is en zijn meteen in paniek. 

Materiaal  Een boek en een paarse stift om op het hand van een van de leerlingen te kleuren. 

Rollen  LLN 1 

 LLN 2 

 LLN 3 

 

NOOT: Deze tekst kan verdeeld worden onder drie leerlingen. De tekst kan ook 

nog eens in stukken verdeeld worden zodat de leerlingen niet de hele tekst 

moeten lezen/vanbuiten leren. 

 

LLN 1: 

 Ik ben ziek. 

LLN 2: 

 O, nee, (naam) is ziek. Pak het boek erbij. 

LLN 3: 

 Het grote boek over alle enge ziektes… Hebbes! 

LLN 2: 

 Oké! Paarse vlekjes aan de binnenkant van de hand. 

LLN 3: 

 Paarse vlekjes aan de binnenkant van de hand? 

LLN 2: 

 Paarse vlekjes. Het ziet er heel eng uit. 

LLN 3: 

 Ik kan niets over paarse vlekjes vinden. 

LLN 1: 

 Ja, maar… 

LLN 2: 

 Stil maar! 

LLN 3: 
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 Laat je oogleden eens zien? 

LLN 2: 

 Zullen we de dokter maar bellen? 

LLN 3: 

 We bellen de dokter! 

LLN 1: 

 Ja, maar… 

LLN 3: 

 Wat is er? 

LLN 1: 

 Ik heb gewoon geen zin om te zwemmen. 

LLN 3: 

 Wat? 

LLN 1: 

 Die paarse vlekjes, dat is stift. 

LLN 3: 

 Nee toch? 

LLN 2: 

 Godzijdank! 

LLN 3: 

 Wat een geluk! 

LLN 2: 

 Wat doe je ons schrikken! 

LLN 1: 

 Sorry. 

LLN 3: 

 Sorry? Laten we frietjes eten om te vieren dat je gezond bent! 

LLN 2: 

 Zwemmen kan altijd nog! 

LLN 3: 

 Lang leve (naam)! 
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(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

 

Tekst 2: 

Maandag uit ‘Rover, dronkeman’ – Bart 
Moeyaert 

 

Inhoud Ondine zoekt geborgenheid bij de minnares van haar vader. Ze vergelijkt haar 

‘nieuwe’ mama met haar oude moeder.  

Materiaal / 

Rollen  Moeder 

 Ondine 

 

MOEDER:  

Kind. Ik zei: opstaan! Ben je doof, soms? Je bent al net zo erg als je vader. 

ONDINE:  

Met een klap sloeg ze de deur dicht. Mijn nieuwe moeder had haast, natuurlijk. Ze moest 
voor ontbijt zorgen voor mij. Zo’n tafel was een heel werk. Een bord voor iedereen. Melk. 
Brood. Kaas. En een ei. 

MOEDER:  

Tandenpoetsen niet vergeten, altijd voor en na het eten! 

ONDINE:  

Goed, dacht ik. Goed dat ik vannacht verhuisd ben. Deze moeder is alvast bezorgder dan de 
andere. 

MOEDER:  

Voor? Na? Als je ze maar poetst. 

ONDINE:  

Al wist ik het niet zeker. Ik zou eerst nog een tijdje aan haar moeten wennen. Elke moeder 
is anders. 

MOEDER:  

Zit! Zit! Ik zei: rothond, zit! 
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ONDINE:  

Of juist niet. Op haar arm had ze een baby. Aan haar been hing nog een kind. 

MOEDER:  

Hang niet zo, je bent geen aap. 

ONDINE:  

Op de tafel stond vee, maar geen ontbijt. Dat kwam nog wel. Mijn moeder zou eerst nog in 
bad gaan, natuurlijk. Wie weet wou ze nog bij de kapper langs. En leuke kleren kopen voor 
zichzelf. Nee, alles kwam goed. Smeer een boterham voor je broer. Ik heb maar twee 
handen, kind. 

ONDINE:  

Ik heet niet kind, ik heet eh… Zoë. 

MOEDER:  

Ja, ja. Je bent nog ongewassen. 

ONDINE:  

Hoe heet de hond? 

MOEDER:  

Ondine, kind, hou op. Ik heb geen tijd voor grappen. Laat het beest uit. En geef je broer een 
boterham. Ik kan niet alles tegelijk. 

ONDINE:  

Een broer! Heb ik toevallig weer broer, die had ik vroeger ook! Hoe heet hij? 

MOEDER:  

(Geeft Ondine een mep)  

Mep. Hij heet Mep. 

(Moeyaert, 2000) 
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Tekst 3: 

Rook je dood 
 

Inhoud Deze scène gaat over een gezin van vier dat samen aan tafel zit voor het 

avondeten. De oudste broer is betrapt op roken door zijn jongere zus en zij beslist 

om dat te vertellen aan de ouders. Het avondmaal mondt uit in een ware 

discussie.  

Materiaal Tafel en stoelen met glazen en servies.  

Een gsm. 

Rollen  Moeder 

 Vader  

 Zus 

 Broer 

 

(VADER EN MOEDER STAAN IN DE KEUKEN TE KOKEN. DE DOCHTER IS DE TAFEL AAN HET DEKKEN. 
DE OUDERE BROER ZIT AAN TAFEL OP ZIJN GSM.) 

MOEDER:  

Geef mij eens de houten lepel, schat.  

(VADER GEEFT DE LEPEL TERWIJL MOEDER AAN HET ROEREN IS IN EEN POT.) 

ZUS:  

Doe je armen van tafel, Stefaan. Ik ben de tafel aan het dekken.  

(DE BROER ZUCHT EN DOET ZIJN ARMEN VAN TAFEL.) 

ZUS:  

Je adem stinkt. 

BROER:  

Jij stinkt. 

VADER:  

Stop eens met dat gekibbel. Stefaan, neem intussen het water en help je zus.  

(BROER HELPT ZIJN ZUS.)  

MOEDER:  
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Hoe was school vandaag? 

ZUS:  

Oké, maar die van wiskunde had het weer lastig vandaag.  

MOEDER:  

Ja, je kent ze, hé. En bij jou, Stefaan? 

ZUS:  

(Op een plagende toon) 

Ja, en bij jou, Stefaan?  

BROER:  

(Boos) 

Zwijg toch eens!  

VADER:  

Zeg, jongeman, er is geen reden om zo uit te vliegen tegen Sara. 

(BROER MOMPELT WAT BINNENSMONDS.)  

ZUS:  

Zijn dag was niet zo goed vandaag.  

BROER:  

Maar, zwijg toch een keer, snotaap! 

MOEDER:  

Zeg, wat is hier aan de hand? Wat scheelt er? 

ZUS:  

Stefaan is vandaag betrapt geweest op roken. 

VADER:  

Wat? Heb ik dat nu goed gehoord? 

(BROER KIJKT BESCHAAMD NAAR DE GROND.) 
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MOEDER:  

Ik hoop nu echt dat jouw zus aan het liegen is.  

(BROER ZWIJGT.)  

VADER:  

Wel? Leg eens uit.  

BROER:  

Ja, Sara zei het al, eh. Ik ben betrapt geweest op roken.  

MOEDER:  

Ik had nu wel gedacht dat je verstandiger zou zijn. 

VADER:  

We hebben je nog zo gewaarschuwd voor de gevaren van roken, zoon.  

BROER:  

Ja, ik weet het.  

ZUS:  

Waarom rook je eigenlijk? Je weet toch dat opa gestorven is aan longkanker? 

BROER:  

Ja, maar ... 

MOEDER:  

Nee, geen maar. Ik heb mijn vader verloren aan de sigaretten, ik wil niet dat hetzelfde zou 
gebeuren met mijn zoon.  

(INTUSSEN ZET MOEDER HET ETEN OP TAFEL EN GAAT HET GEZIN AAN TAFEL ZITTEN.)  

BROER: 

(Fluisterend tegen zus) 

Waarom moest je dat nu zeggen?  

ZUS:  

Omdat roken slecht is, je gaat ervan dood.  
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BROER:  

Overdrijf nu toch eens niet. Wat is één sigaret nu? 

ZUS:  

Eén stap dichter bij jouw dood, Stefaan. 
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5.4.3 Niveau 3 

Tekst 1: 

Op de sofa bij de flikken 
 

Inhoud Deze tekst gaat over een gesprek tussen een vrouw en twee politiemannen. De 

locatie is in het politiekantoor. 

Materiaal Tafel of bureau met twee stoelen. Ook het schema kan onder de tafel liggen of in 

een lade van een bureau. 

Rollen  Mevrouw An: 40 jaar, leerkracht, gereserveerd, bedachtzaam en ernstig. 

 Twee politiemannen: 

- Pierre, 50 jaar, denkt niet vlug, bekrompen en formalistisch, betuttelend. 

- Juul, 41 jaar, opportunistisch, laks en lui. 

AN: 

 Goedendag, kan ik hier aangifte doen van een diefstal? 

PIERRE:  

Naam? 

AN:  

Ik heet An en ik … 

PIERRE:  

An met één ‘n’? 

AN:  

Ja. 

(PIERRE TIKT DE NAAM IN OP ZIJN KLAVIER) 

PIERRE: 

En waarmee kan ik u van dienst zijn? 

AN: 

Ja, zoals ik al zei, wil ik aangifte doen van een diefstal. 

PIERRE: 

Wacht even.  

(RITSELT TUSSEN EEN HOOP PAPIEREN EN LEGT ÉÉN PAPIER VOOR ZICH.)  

Pffff… 

(LEEST TRAAG VOOR UIT PAPIERENBUNDEL.)  

Hebt u het daar moeilijk mee? 
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AN: 

Euh, nee… Ik wil gewoon aangifte doen. 

PIERRE:  

(LEEST NADRUKKELIJK IEDER WOORD.)  

Hoe voelde u zich na de feiten? 

AN:  

(Licht geïrriteerd) 

Euh, kwaad. Maar wat doet dat ertoe?  

PIERRE:  

Was u beschaamd? Voelde u zich vernederd en vuil? 

AN:  

Euh, ik begrijp niet … 

PIERRE:  

Voelde u zich aangetast in uw vrouwelijkheid? 

AN:  

Meneer, ik wil gewoon aangifte doen. 

PIERRE:  

Momentje.  

(TIKT TELEFOONNUMMER IN.)  

Juul, ik heb hier een geval van (LEEST VOOR UIT PAPIERENBUNDEL.) ‘ontkenning van zopas 

geleden trauma’. 

JUUL:  

Heb je de vragenlijst gevolgd? 

PIERRE:  

Ja, ik zat al bij ‘aangetast in uw vrouwelijkheid’. 

JUUL:  

Oh, maar op de cursus zeiden ze dat als het een aanranding was, je een vrouwelijke collega 

moest roepen. 

PIERRE:  

Maar, ’t is een diefstal. 

JUUL:  
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Dan is het ‘aangetast in uw privacy’. Pierreke toch, je moet die pijltjes op uw schema wel 

juist volgen, hé. 

PIERRE:  

Och man, we hebben ook geen tijd gehad om dat in te studeren. En van die extra pree 

voor die verplichte bijscholing in communicatietralala heb ik nog niets gezien. En jij? 

AN:  

Meneer, ik heb zoiets van … 

PIERRE:  

Och Juul, ze zegt hier ook ineens ‘ik heb zoiets van’, weet je nog, dat moesten we zeggen 

als we wat geleerd wilden overkomen en tijd wilden winnen. 

JUUL:  

Over tijd gesproken, ik ga een broodje halen bij dat schoon grietje hier op de hoek. Ga je 

mee? 

PIERRE:  

Ja, direct! 

AN:  

Meneer, ik wil gewoon aangifte … 

PIERRE:  

Laat het maar wat rusten, dametje. Maar vrees niet, ik neem het zeker mee naar ons 

rondje in de briefing. 

AN:  

Meneer, dit is toch te gek! U weet nog niet eens wat er gestolen is! 

PIERRE:  

Dametje, ik werk eraan. 

AN:  

(Met overslaande stem) 

U werkt nergens aan! Ik eis uw overste te spreken!  

PIERRE:  
Mevrouwtje, u moet proberen uw woede bij uzelf te houden. Ik kan u een goede cursus 
aanraden. Nog een prettige dag verder! 

 
(Dialogen, 2007) 
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Tekst 2: 

Het land onder het Nevelbos 
 

Inhoud De moeder en de vader van Anke hebben het financieel moeilijk en voelen zich 

schuldig tegenover Anke. Wanneer Anke vraagt of ze naar een feestje van haar 

beste vriendin Niki mag, moeten de ouders weigeren.  

Anke is het beu en na een slecht cijfer wil ze niet meteen naar huis. Ze schuilt voor 

de regen en ontdekt een hele nieuwe wereld.  

Materiaal Decor voor een woonkamer. Met rekeningen (veel bladen papier) op elkaar. 

Blad papier waarop het rapport van Anke staat. 

Rollen  Moeder  

 Vader  

 Anke 

 Algeron  

 Canvas 

 Mildron  

 Akea 

 Alfa 

 Niki 

BEDRIJF 1 
SCÈNE 1: 

 
MOEDER:  

De rekeningen stapelen zich op. Ik kan ze niet meer betalen. Waarom zijn we toch 
begonnen met de bouw van dat huis? We zijn toch gelukkig in dit appartementje. 

VADER:  
Het zal allemaal wel loslopen. Ik beloof u dat alles binnen enkele weken zal veranderen. 

MOEDER:  
Ik hoop dat je geen stommiteiten begaat. Wat moet ik nu aan Anke vertellen? Ik heb haar 
een nieuwe fiets beloofd, maar ik heb momenteel geen geld om hem te betalen… Zelfs die 
kleinigheid kan er niet meer af. 

VADER:  
Praat eens met haar. Misschien begrijpt ze het wel… 
 

(ANKE KOMT BINNEN.) 
 
ANKE:  

Mama, mag ik morgenmiddag mee naar de film? Niki geeft een verjaardagsfeestje. Haar 
ouders gaan ook mee. Het kost 10 euro. Da’s niet zo vel hé, voor een hele middag plezier. 
Het begint om twee uur en ’t is gedaan om… 

MOEDER:  
Anke, alsjeblieft, draaf toch niet zo door! 

ANKE:  
Sorry mama, maar mag ik? Please? 

MOEDER:  
Je weet dat ik iets heb tegen cinema’s.  
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ANKE:  
Dat zeg je elke keer. 

MOEDER:  
Je kent mijn standpunt. Trouwens ik vind het maar ongepast van je vriendin om je eerst uit 
te nodigen en dan ook nog eens geld te vragen. 

ANKE:  
Maar het feestje is toch gratis? 

MOEDER:  
Het was ‘nee’, Anke. 

ANKE:  
’t Is hier altijd hetzelfde. Ik mag nooit eens iets. Iedereen gaat mee en ik moet telkens 
zeggen dat ik niet mag. 

MOEDER:  
Het is niet dat je niet mag. Het is.. 

ANKE:  
Och, allemaal zever. Wat is het dan wel? Wat gebeurt hier eigenlijk de laatste tijd? Ik heb 
het gevoel dat ik hier teveel ben. 

MOEDER:  
Anke… 

ANKE: 
Ja, het is zo. Tenminste, zo voel ik mij toch. Telkens als ik eens iets vraag, mag het niet. 
Thuis wordt er ook nooit meer gelachen. Jullie lopen met een gezicht tot op de grond. We 
doen nooit meer iets samen; Er komen geen vriendinnen meer op bezoek. En, ach pff… 
 

(ANKE LOOPT HUILEND WEG.) 
(VADER KOMT BIJ MOEDER STAAN, HIELD ZICH HELE TIJD AFZIJDIG.) 
 
MOEDER:  

Zie je nu wel. Ik heb zelfs geen vat meer op haar. 
VADER:  

Het komt allemaal wel in orde, geloof me. 
MOEDER:  

Ik geloof niemand meer. 
 
 

SCÈNE 2: 
ANKE: 
(Tegen publiek)  

Wat is er toch met papa en mama? Ik weet het echt niet meer. Vroeger deden we zoveel 
leuke dingen samen. Elke zondag maakten we een uitstap. Mama maakte een picknick. We 
lachten constant. Papa en mama zijn veranderd. Ze kijken zuur. Ik denk dat ze zware 
problemen hebben. Misschien gaan ze wel uit elkaar of zo? 

 
SCÈNE 3: 

ANKE:  
Shit, shit, shit. Een twee voor wiskunde. En ik had mama beloofd dat het meer zou zijn. 
Een twee! Ik zie nu al voor me welk gezicht ze zal trekken. 

(Anke kijkt rond. Ze hoort het geluid van regen.)  
En nu begint het nog te regenen ook. Dat moet er nu nog bijkomen.  
Wat is dat? Een schuur? Hallo? Is hier iemand? Aah en zelfs een lamp, perfect. 

 
(EEN VREEMD WEZEN KOMT AANWAGGELEN. ANKE SCHRIKT) 
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ANKE:  

Wie ben jij? 
ALGERON:  

Ik ben Algeron, hoofdman der Groenen.  
(Hij maakt een diepe buiging.)  

Om u te dienen, juffrouw. 
ANKE:  
(Groet ook maar op een rare manier.)  

Ook om u te dienen. 
 
(ANDERE WEZENS WAGGELEN NADERBIJ. ZE GAAN IN EEN HALVE CIRKEL ROND ANKE STAAN.) 
 
ALGERON:  

Kom wat dichterbij zodat ik je goed kan bekijken. Je hoeft niet bang te zijn.  
(Hij wrijft met zijn vinger over Ankes hand.)  

Wat heb jij een zachte huid! 
ANKE:  

Wie zijn jullie eigenlijk? 
ALGERON:  

Ik zal je even aan mijn volk voorstellen. Hier heb je Canvas, mijn altijd aanwezige 
medewerker. 

CANVAS:  
Aangenaam. Ben jij een meisje? Mag ik je aanraken?  

(Hij streelt ook even over haar hand.)  
’t Is inderdaad zacht. 

ALGERON:  
En dit hier is Mildron. Zij is de belangrijkste vrouw uit ons midden. 

MILDRON:  
Aangenaam, zeg maar Mild. Klinkt wat moderner.  

Anke:  
Oké… Mild… 

ALGERON:  
Dit hier zijn Akea en haar zus Alfa. Ze worden allebei door Mildron ingewijd in de 
geheimen van dit land. Maar zeg mij eens, wie ben jij? 

ANKE:  
Ik ben Anke Vrijheid. Ik woon in de Benedenstraat. Ik ben verdwaald en in deze schuur 
beland. Ik had een slecht cijfer voor wiskunde en ‘k was eigenlijk bang om naar huis te 
gaan… Vanmiddag zat ik nog op school en… 

ALGERON:  
Waarover hebben jullie het gehad? Ging het over mij? Over ons? Vooruit, vertel! 

ANKE:  
Euhm… we hebben het helemaal niet over jou gehad. We hebben over de vervuiling van 
de aarde gepraat. 

ALGERON:  
Wat heb je daarover geleerd? 

ANKE:  
Onze leraar zegt dat het op dit ogenblik slecht gesteld is met onze aarde. Alles wordt 
vervuild door zure regen en zo. 

CANVAS:  
Hoor je wat zij zegt. Wij moeten dit nader onderzoeken. Vergeet niet dat wij verdoemden 
zijn. 
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ANKE:  
Verdoemden? 

CANVAS:  
Ja verdoemden, jammer genoeg. Mildred, vertel haar wat meer. 

AKEA:  
Kunnen we haar wel vertrouwen? Is het niet dom om onze geheimen aan een vreemde te 
vertellen? 

MILDRON:  
Ik vind dat Akea gelijk heeft. Wie weet waar zij vandaan komt. 

ALGERON:  
Genoeg! Ik weet dat het gevaren voor ons inhoudt een buitenstaander in ons land binnen 
te brengen. Nog nooit is een vreemde zo dicht bij ons geweest. Maar wat kunnen we 
hiertegen doen? Misschien klinkt het gek, maar iets in mij zegt dat dit meisje geen 
verraadster is. Goed, laten wij over haar beslissen. Ik stel voor te stemmen. Wie is tegen 
de inwijding? Wie voor? 

 
(DE NEVELBOSSERS KIJKEN ELKAAR AAN EN ZE STEKEN LANGZAAM HUN HAND OP.) 
 
ALGERON:  

Zo mag ik het horen. Ik denk dat dit een wijs besluit is. 
MILDRON:  

Maar toch kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn. Ik stel voor dat Anke geblinddoekt 
wordt. In geen geval mag zij de weg naar ons Land kennen. 

Canvas:  
Je handelt zoals het een goed onderdaan past, Mildron. 

ALFA:  
Hier heb je de doek. 

ALGERON:  
Het spijt me Anke, maar ik kan niet anders. Wij mogen onze schuilplaats aan niemand 
prijsgeven. 

 
SCÈNE 4: 

MOEDER:  
Waar blijft Anke toch? Het is al na vijf uur. Normaal is ze altijd om kwart voor vijf thuis. Ik 
hoop maar dat er niets gebeurd is. Het regent dat het giet en ze heeft niets bij zich… Ik ga 
naar haar vriendinnetjes bellen. 

 
Hallo, meneer Renier? Mevrouw Vrijheid aan de lijn. Sorry dat ik u stoor maar … ja het 
regent verschrikkelijk… pijpenstelen… ’t Is geen weer om een hond door te jagen. Maar, 
waarom ik eigenlijk bel. Is Niki al thuis? Al meer dan een halfuur? Zou ik haar even aan de 
lijn kunnen krijgen? Ja, ik wacht wel… Niki? Ja, mevrouw Vrijheid. Heb jij Anke gezien? Ze is 
nog altijd niet thuis. Nee, ah, oké… Ze had moeilijkheden met wiskunde? Oei, daar wist ik 
niks van. Oké, bedankt Niki. 

 
VADER:  

Wat is er aan de hand? 
MOEDER:  

Anke is nog niet thuis. Ik vraag mij wel af waar ze uithangt. 
VADER:  

Goh, misschien is ze bij een vriendin. 
MOEDER:  

Zoiets doet ze anders nooit. Ik hoop maar dat er niets gebeurd is. Je weet nooit hé… 
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VADER:  
Niet te hard van stapel lopen hé. 

MOEDER:  
Niki zegt dat ze problemen had met wiskunde. Wie weet hoe lang al. En wij hebben er 
nooit aandacht aan geschonken.  

Vader:  
Ja, eigenlijk heb je gelijk. We waren te veel met onszelf bezig. 

Moeder:  
Geld mag niet belangrijker zijn dan ons kind.  

Vader:  
We moeten terug een echt gezin vormen. We moeten er iets aan doen… 

 
BEDRIJF 2: 
SCÈNE 1: 

 
ALGERON:  

Ziezo, we zijn er. Je mag de blinddoek verwijderen, Canvas. 
ANKE:  

Pff, wat is dat warm. Waar zijn we eigenlijk? 
ALGERON:  

Je bent nu in het Land onder het Nevelbos. Wees welkom. 
 

(IEDEREEN BUIGT VOOR ANKE.) 
 
ANKE:  

’t Is bijna niet te geloven. Vanmiddag zat ik nog op school. We hadden aardrijkskunde, één 
van mijn lievelingsvakken. De leraar had het over de vervuiling, de dieren, de ozonlaag die 
kapotgaat. 

ALGERON:  
Spraken jullie over het milieu? 

ANKE:  
Natuurlijk. Onze leraar zit bij Greenpeace, een organisatie die zich verzet tegen vervuiling. 

ALGERON:  
Canvas, Mildron, horen jullie dat? 

MILDRON:  
Ja, hoofdman; Het doet mijn hart goed te horen dat er toch nog goede zielen op de 
aardbodem rondlopen. 

ANKE:  
Eh, lieve leider Algeron, mag ik iets vragen? 

ALGERON:  
Doe maar, meisje. 

ANKE:  
Wat zijn jullie eigenlijk voor wezens? Zijn jullie mensen, dieren, of… 

CANVAS: 
(Agressief)  

Monsters misschien? 
ANKE:  

Nee, nee, zo bedoel ik het niet. 
ALGERON:  

Het is volkomen normaal dat je deze vraag stelt. In jouw plaats zou ik hetzelfde doen want 
we zijn echt niet om aan te zien. Mildron, onze wijze onderdaan, zal je nu inwijden in ons 
geheim. 
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AKEA:  
Allemaal goed en wel maar hoe kunnen wij er zeker van zijn dat ons geheim het daglicht 
nooit zal zien? 

ALFA:  
Ik stel voor dat Anke, indien zij ons haar volledige vertrouwen wenst te schenken, de 
Nevelproef aflegt. 

CANVAS:  
Goed. 

ALGERON:  
Wat denk je Anke? 

ANKE:  
Ik geloof dat ik niet anders kan dan het hoofd te buigen en zonder morren de proef te 
ondergaan. Ik wil dat jullie beseffen dat ik mijn volledige vertrouwen aan jullie schenk. 

ALGERON:  
Goed, laten wij aan de wens van Alfa voldoen. Canvas, haal het amulet. Kom dichterbij 
Anke, en geef mij je hand.  
Rarie, salparie, alvaros, 
Karos, karos, karos, 
Flitsarie, tantarie, serlet, 
Teken deze hand met het amulet. 
 

(DE AMULET HAALT DE HAND VAN ANKE OPEN. ANKE VERBIJT DE PIJN.) 
 
MILDRON:  

Kom, deze wond moet onmiddellijk gezuiverd worden. 
ANKE:  

Hoe kan dat nu? De wonde is weg? 
MILDRON:  

Het geheim van mijn kunst, kind! Alfa Vertel haar nu maar wie we zijn. 
MILDRON:  

Een hele tijd geleden waren wij mensen zoals jij. We werden geboren uit een vader en een 
moeder, we hadden broers en zussen, familie. We studeerden en na onze studie gingen 
we aan het werk. Op een dag begon de verwoesting van de wereld. Lichtzinnige mannen 
en vrouwen die ontzettend machtig waren, ontwikkelden stoffen die zeer giftig waren. De 
atoombommen werden gecreëerd. Er ontstonden grote conflicten. Overal braken 
oorlogen uit. Bloed werd vergoten; Mensen in massa’s uitgeroeid. De mooie natuur die zo 
rijk was aan leven, verschrompelde onder het afval en de insecticiden. Het was 
verschrikkelijk.  

(De emoties worden Milrdon te veel.) 
ALGERON:  

Bekom even Mildron. In het land waar wij toen woonden, werd ook een atoombom 
gegooid. Alles stortte als kaartenhuisjes in elkaar. Er ontstonden hevige branden en wij 
kwamen in een soort krater terecht. We wisten niets van elkaar. Iedereen had zoveel pijn. 
Ik voelde dat ik nog leefde. We vonden elkaar, gewond en vol verdriet. Daarna hadden we 
het niet gegemakkelijk. 

AKEA:  
Nee, zeker niet. De lange strijd tegen de overleving moest nog beginnen. 

CANVAS:  
Ik was de laatste die door Algeron gevonden werd. Door de luchtverplaatsing die door zo’n 
bom veroorzaakt wordt, werden wij kilometers weggeslingerd. Wij herkenden onze 
omgeving niet meer want alles was zwartgeblakerd door de vele branden. 

MILDRON: 
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Alles was ook vervuild door de radioactieve neerslag. Dat zijn minuscule radioactief 
geladen stofdeeltjes die op de aarde neervallen. Zij zijn enorm giftig en tastten de 
gezondheid aan. Als de straling te hoog is, ga je ood. 

ALGERON:  
Er zat dus niets anders op dan zo vlug mogelijk te vertrekken naar veiligere oorden; Door 
de kennis die we bezaten, konden we ons enigszins behelpen. Vroeger was ik een 
professor in de wetenschappen. Mildron was een kruidendokter. 

AKEA:  
Algeron en Mildron verzorgden onze wonden. 

ALFA:  
Na maanden hebben rondgezworven, kwamen we hier terecht. Omdat de omgeving ons 
wel wat leek door de steeds aanwezig nevel, besloten we hier te blijven. 

CANVAS:  
En zoals je ziet, is het hier best oké. 

ANKE:  
Jullie huid is niet meer zoals die van gewone mensen. Is dat ook door die atoombommen? 

MILDRON:  
Ja, jammer genoeg wel. Vele cellen werden in ons lichaam vernietigd. Wij hebben ons lot 
wel aanvaard. In het begin hadden we zelfs geen haar. Maar in het Nevelbos kwamen we 
tot rust. We leven van de kruiden die we vinden. We kregen terug hoop en dat is 
voldoende om je terug goed te voelen. 

ALGERON:  
Je begrijpt wel dat we nooit meer onder de mensen kunnen komen. Dat is moeilijk voor 
ons. 

ANKE:  
Waarom niet? Jullie komen op voor de natuur! Jullie beschermen het milieu! 

CANVAS:  
Pff, we zullen toch overal worden weggejaagd. 

ANKE:  
Je kan het toch proberen… 

ALGERON:  
Je bent nog jong en onschuldig. De wereld zit eigenlijk rot in elkaar en we verwachten niets 
goeds van niemand. Dat zou je ondertussen wel al moeten weten… 

ANKE:  
Nja, zelfs bij ons thuis gaat het niet goed… 

MILDRON:  
Hoezo? 

ANKE:  
Het is zo lang geleden dat ik mij thuis nog eens gelukkig heb gevoeld. Mijn moeder en 
vader leven maar voor één ding: geld, om het huis af te betalen dat ze hebben gebouwd.  

MILDRON:  
Ik wou dat ik je kon helpen… 

ANKE:  
Ik ben gebuisd voor wiskunde. Daarom ben ik in de schuur beland… Om eerlijk te zijn, ik 
ben van huis weggelopen. Ik weet, ’t is niet mooi van mij, maar ik was bang…  

ALGERON:  
Je ouders zullen ondertussen wel ongerust zijn. Waarschijnlijk zijn ze naar je op zoek. Ze 
mogen in geen geval te weten komen dat je hier verblijft. Ons land moet geheim blijven. 

CANVAS:  
Met de komst van Anke verkeren wij in gevaar. We zijn veel te voorbarig geweest. Ze zal 
hier moeten blijven! 

ANKE:  
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Wat? Mag ik nooit meer terug naar mijn ouders? 
ALGERON:  

Nja… 
MILDRON:  

Maar wat zeggen jullie nu toch allemaal? Natuurlijk mag dat kind naar huis. Ze zal zich 
nooit herinneren waar ze geweest is of wie we eigenlijk zijn.  

ANKE:  
Ik voel me zo moe… 

ALGERON:  
Ga maar slapen, kind. 

 
SCÈNE 2: 

ANKE:  
Wat is er gebeurd? Waar ben ik? 

MOEDER:  
Ssst, hier ben je veilig! 

ANKE:  
Maar zeg mij alsjeblieft wat er gebeurd is. 

VADER:  
Er is brand uitgebroken in de schuur waar je in slaap gevallen was. Er was een vreselijk 
onweer vanavond. Verschillende bomen zijn omgevallen. Hoe is het mogelijk dat je daar 
niets van hebt gehoord? 

ANKE:  
Maar ik was toch bij… 

MOEDER:  
Waar was je? Was er nog iemand bij jou? Pff, we waren zo ongerust, meid. Waarom heb je 
ons dit aangedaan? Je hoeft toch niet bang te zijn om met slechte punten thuis te komen? 

ANKE:  
Sorry… Ik weet niet goed meer wat er allemaal gebeurd is. 

NIKI: 
(Komt ineens binnen.) 

Anke! Eindelijk heb ik je gevonden! 
ANKE:  

Niki, hey! 
NIKI:  

Toen je mama belde, ben ik meteen met mijn ouders gaan zoeken. Ik vond het maar raar 
dat je nog niet thuis was. Zelfs de politie is gewaarschuwd… Gelukkig hebben we je snel 
gevonden! 

MOEDER:  
Inderdaad. Ah kijk, de politie is daar. We zullen waarschijnlijk wel een verklaring moeten 
afleggen. 

 
SCÈNE 3: 

ANKE: 
(Denkt luidop) 

Raar, enkele dagen geleden sliep ik in die schuur en nu is alles verbrand. Het lijkt alsof ik 
alles gedroomd heb. Algeron, Mildron? Waar is de ingang van de grot? 

NIKI:  
Anke, ik wilde hier een boom planten. 

ANKE:  
Ik ook… 

NIKI: 
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 Haha, wanneer mag je terug naar school? 
ANKE:  

Maandag. Ik ben bijna hersteld. 
NIKI:  

Ik heb je wel gemist op school. Zeg eens, hoe is het nu met je ouders? 
ANKE:  

We hebben veel gepraat… Het gaat al wat beter. Ik heb de laatste dagen veel nagedacht. 
NIKI:  

Over? 
ANKE:  

Goh, van alles… De wereld, de mensen, mijn ouders, de vervuiling, de school. Soms heb ik 
het gevoel dat er werkelijk iets is dat boven alles staat. Iets onzichtbaars, maar toch zo 
dichtbij. 

 
(DE WIND STEEKT OP.) 
 
NIKI:  

Wat is dat? Ik hoop niet weer zo’n onweer… 
ANKE:  

Vreemd, er is geen wolk te zien. Laten we onze bomen planten! 
NIKI:  

Ik blijf niet langer hoor, zo’n hevige wind… 
ANKE:  

Je moet niet bang zijn, Niki. 
NIKI:  

Ik weet het niet, ik ga toch maar naar huis. Kom je? 
ANKE:  

Oké, ik kom eraan.  
 

(ANKE WACHT TOT NIKI VERDWENEN IS.) 
 
ANKE:  

Lieve leider Algeron, ik weet dat je ergens bent. Ik wil deze boom aan jou schenken als 
teken van onze vriendschap. Misschien is dit het begin van een betere wereld. Ik vergeet 
jullie niet! Ik zal vechten voor een betere wereld. Ik zal de mensen vragen elkaar hierin te 
steunen. Als iedereen goed nadenkt en zijn gezond verstand gebruikt, komt het wel in 
orde. De mensen moeten inzien dat zij zichzelf langzaam vernietigen.  
Daarom: STOP DE VERVUILING, DE OORLOGEN, DE BOMMEN. ALS JE MIJN SMEEKBEDE 
GEHOORD HEBT, ALGERON, GEEF ME EEN ANTWOORD! 
 

(EEN LAATSTE DONDERSLAG WEERKLINKT.) 
 
(De Landtsheer, 1994) 
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Tekst 3: 

2de scène uit ‘Het haar van de hond’- Hugo 
Claus 

 

Inhoud Janine is dood en Mira heeft het moeilijk om haar hoofd erbij te houden. Haar 

man Joris probeert haar te beschermen.  

Materiaal Tafels en stoelen zodat het lijkt op een café. Er mogen ook glazen op de tafels 

staan om de sfeer van een café weer te geven. 

Rollen  Mira 

 Joris 

(MIRA ZIT MET OPGETROKKEN KNIEËN IN EEN HOEKJE VAN DE SOFA – JORIS GAAT LANGUIT IN EEN 
ZETEL LIGGEN.) 

JORIS:  

Je mag zeggen wat je wil maar de cliënten klagen. En dat al vóór dat geval met Janine. Je 
bent er niet meer bij, Mira, met je gedachten. Je let niet genoeg op. 

MIRA:  

Wie klaagt er? 

JORIS:  

Florent. 

MIRA: O, die. 

JORIS:  

En je verliest het vertrouwen van de cliënten. Florent zei het: ‘Een man komt vol vertrouwen 
binnen, hij presenteert hem vol vertrouwen en godverdomme, zij bijt erin.’ 

MIRA:  

Ik heb niet hard gebeten. Ik dacht aan iets anders. 

JORIS:  

Ik weet het, maar je hebt er die dat graag hebben en je hebt er die dat niet graag hebben. 
Je moet opletten. Bernard van de Horse-Shoe zei het ook: ‘Waarom is Mira zo humeurig de 
laatste tijd? Ik heb haar toch niets misdaan? Ik kom graag naar de Mimosa maar als er nog 
geen lachje af kan… Er zijn nog cafés op de baan hé… 

MIRA:  
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Dat hij dan naar de Caresse gaat, of naar de Bijou, de Monmartre… 

JORIS:  

‘Maar’ zei Bernard, ‘Ik kan denken wat het is, ze is verliefd, uw Mira.’  

(Stilte)  

Let op, dat was vóór het geval met Janine. Is het waar, was je verliefd, ben je verliefd? Je 
moet niet antwoorden, je kent mij, ik ben voor de vrijheid van mijn medemens, maar als een 
vriend, zou ik het toch willen weten. Is ’t een cliënt?  

(ZIJ KIJKT HEM STRAK AAN.) 

Ken ik hem? Want je vertoont al de symptomen, mijn zoetje. Zeuren, vervelend doen, 
staren. En het is geen volle maan en je bent niet ongesteld. Allez, zeg het eens aan Joris, wie 
zie je graag? 

MIRA:  

Iedereen 

JORIS:  

Dat weet ik, maar wie speciaal? 

MIRA:  

Niemand. En niemand ziet mij graag. 

JORIS:  

Maar meisje toch, niemand? Niemand op heel de grote wereld? Ziet er u niemand staan, op 
uw leeftijd, in de bloei van uw jong leven? 

(Stilte) 

MIRA:  

Ik heb nooit gelogen tegen u. 

JORIS:  

(Na een tijdje)  

Ik wel tegen u. 

MIRA:  

Dat is niet hetzelfde. Jij liegt zoveel als je ademt. Je liegt omdat je bang bent. 
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JORIS:  

Bang? 

MIRA:  

Bang dat alles niets anders en niets meer is dan het eruit ziet. En je wilt dat veranderen. Je 
aanvaardt dat niet. Mijn vader had dat ook. Liegen en bedriegen omdat de dingen anders 
zouden moeten zijn. 

JORIS:  

Je hebt uw vader met moeite gekend? 

MIRA:  

Mijn moeder heeft er genoeg over verteld!  

(Stilte) 

Maar je hebt gelijk, mijn vader en jij. De dingen zouden anders moeten zijn. Zouden moeten 
zijn zoals ze ons beloofd hebben, vroeger.  

(Stilte) 

Ik ga nooit een vent gehad hebben, met een regelmatig werk, die om vijf uur van zijn werk 
komt, voor wie ik het huishouden doe, voor wie ik kook en was en strijk, waarmee ik naar 
de voetbal ga.  

(Stilte) 

Of nooit een kind. 

JORIS:  

Je hebt mij toch… 

MIRA:  

Een écht kind. Het mag desnoods op u lijken. 

JORIS:  

Merci, Mira. 

(Stilte)  

Wel ja, een echt kind, daar op ’t hoekske van de sofa. Naast u. ‘Mama, ik wil naar 
Sesamstraat kijken!’ Het draagt een dikke bril. Het heeft Suske en Wiske op de knietjes en 
oortjes in zijn oren, en zij alleen hoort het.  
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(Zingt)  

‘Yes, my heart belongs to Daddy.’ Jammer dat ze een hazenlip heeft. Maar we gaan dat laten 
opereren, ’t zal schoon wegtrekken, zodat zij later Miss Oost-Vlaanderen wordt. 

MIRA:  

Of ’t is een manneke. En ’t wordt een moordenaar. 

JORIS:  

Iedereen heeft zijn problemen. 

(Stilte) 

MIRA:  

Waarom mocht ik Janine niet zien? 

JORIS:  

Omdat ze te lelijk toegetakeld was, Mira.  

MIRA:  

Ik zal nooit een dode gezien hebben. – Iets van vijf maanden dat dood is, is dat een mens? 
Telt dat mee als dode mens? 

JORIS:  

Daar zijn de theologen en de experten en de Paus al eeuwen mee bezig, kind. Maar mens of 
geen mens, wat geeft het, dood is dood, amen en uit.  

(Stilte) 

MIRA:  

Ik was graag nog een keer naar Marbella geweest. 

JORIS:  

Doen we, meisje! Doen we. Bij het reisbureau Sun-Air. 375 euro voor twee weken, alles 
inbegrepen. Ja? 

MIRA:  

Het is te laat. 

JORIS:  
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Maar nee, tot in november is het er 25 graden. 

MIRA:  

Het zal er niet meer van komen. 

JORIS:  

Mira, niet zagen, niet zeveren.  

MIRA:  

Als ik naar Janine geluisterd had… ‘Mira, zei ze, ‘Trouw. Je kan daarna altijd scheiden. Vertrek 
desnoods naar Frankrijk en ga daar schotels wassen. Maar laat de Mimosa vallen. Je bent 
nog jong. Ikzelf zit vast met mijn Piero en ik heb de moed niet meer. Maar jij…’ Ik zeg: ‘Ik 
verdien goed mijn brood en ik kan mijn moeder toch niet alleen laten.’ ‘Je gaat eraan 
kapotgaan.’ zegt ze, ‘Je beseft het nu nog niet, maar je gaat eraan, morgen of overmorgen.’ 

JORIS:  

Mira, je zevert. 

MIRA:  

Joris. 

JORIS:  

Ja? 

MIRA:  

Ik ben bang. 

(JORIS STAAT OP EN KOMT BIJ HAAR ZITTEN, HIJ STREELT HAAR – ZIJ LAAT BEGAAN – HIJ KUST HAAR, 
ZE MAAKT ZICH LOS.) 

Hoe kunt ge, op zo’n moment? 

JORIS:  

Het is de natuur, kind. In ’t aangezicht van de dood, steekt hij zijn kopje op.  

(Plots kwaad)  

Mira, ik kan er toch niets aan doen dat Janine dood is gegaan. Het is het leven, het leven. En 
gij moet toch, godverdomme, niet iedereen zijn problemen op u nemen.  

MIRA:  
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Ge hebt gelijk. De mijne zijn genoeg. 

(Stilte) 

JORIS:  

Iedereen heeft zijn problemen. 

(Claus, 1982) 
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6 VOORLEESTEKSTEN 

6.1 Inleiding 

 

De voorleesteksten zijn ook opgedeeld per thema en per niveau. We hebben steeds geprobeerd om 

zoveel mogelijk onderwerpen per thema aan te bieden. Op die manier kan de voorbeeldactiviteit, die 

telkens onder de tekst staat, gemakkelijk aangepast worden.  

De gebruiker is volledig vrij om de werkvormen of de activiteiten die we voorstellen te gebruiken bij 

andere teksten (zowel bij teksten binnen dit pakket of zelfgekozen teksten). Centraal in ons pakket 

staat de vrijheid van de gebruiker. Het pakket is eerder een handleiding dan een bindend werk waarin 

alles blindelings gevolgd moet worden. 

We bieden per voorleestekst niet alleen een voorbeeldactiviteit aan, maar ook een aantal 

voorbeeldvragen. Dat kunnen vragen zijn die je kan stellen voor het verhaal begint, maar evengoed 

zijn dit vragen die gesteld kunnen worden tijdens het verhaal of erna. De vragen behandelen vaak de 

inhoud van het verhaal. Het is belangrijk dat de gebruiker af en toe een rustpauze inlast tijdens het 

voorlezen om het tekstbegrip van de leerlingen te controleren. Zeker bij teksten van niveau 1 is het 

van belang om vaak eens stil te staan bij bepaalde woorden of zinnen tijdens het voorlezen. Als dat 

niet gebeurt, kan de leerling de draad kwijt zijn of weet de leerling niet waarover de tekst gaat. Aan de 

hand van kleine vraagjes kan dat opgelost worden.  

Wij raden de gebruiker zeker aan om op voorhand de moeilijke woorden aan te duiden en deze vooraf 

uit te leggen. Zo zullen de leerlingen gemakkelijker de teksten verstaan en minder snel afhaken.  

De meeste voorleesteksten zijn bestaande verhalen, die we op het vlak van taalniveau aangepast 

hebben. Waar geen bronvermelding staat, is een tekst die we zelf geschreven hebben.  
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6.2 Thema 1: emoties 

6.2.1 Niveau 1 

Tekst 1: 

Zandkasteel 
 

Inhoud Jasper en Sofie bouwen allebei een zandkasteel op een zonnige dag aan 

het strand. Jasper is ervan overtuigd dat zijn zandkasteel de mooiste is. 

Maar wanneer Sofie terugkomt van haar plons in de zee, is Jasper heel 

boos want zijn kasteel is voor een deel in elkaar gestort. Hij zegt dan ook 

aan Sofie dat de zee haar zandkasteel ook zal verwoesten.  

 
Jasper en Sofie bouwen elk een zandkasteel. 
De zon brandt op hun schouders. 
Af en toe is er een koele zeebries. 
‘Mijn kasteel is toch het mooiste,’ zegt Jasper. 
‘Pff…’ doet Sofie. 
‘Toe, geen ruzie!’ zegt mama. 
Jasper en Sofie werken zwijgend verder. 
‘Klaar!’ roept Jasper opeens. 
Hij staat als een trotse ridder naast zijn kasteel. 
Sofie kijkt niet op. 
Ze zwoegt in stilte verder. 
‘Ook klaar!’ roept ze na een poos. 
Mama komt kijken. 
‘Welk kasteel vind jij het mooiste?’ vraagt Jasper. 
‘Ik vind ze allebei even mooi,’ zegt mama. 
‘Dat kan niet,’ moppert Jasper. ‘Eén is altijd het mooiste…’ 
Sofie huppelt naar de zee voor een frisse duik. 
Als ze terugkomt, is Jasper heel boos. 
Een deel van zijn kasteel is in elkaar gestort. 
Hij is zó boos dat hij alles stukmaakt. 
‘Ik laat mijn kasteel staan tot morgen,’ zegt Sofie. 
‘Dat kan niet,’ zegt Jasper. ‘Straks als het vloed is, spoelt de zee het weg.’ 
‘Misschien lukt het toch,’ zegt Sofie. 
Jasper kijkt groen naar Sofie. 
‘Pff…’ zegt hij. ‘Een kasteel is stom…’ 
De volgende morgen wordt Sofie heel vroeg wakker. 
Ze haast zich naar het strand. 
Misschien is het kasteel toch weg. 
Opeens ziet ze het in de verte staan. 
Háár kasteel in het midden van het lege strand! 
Vlug loopt ze terug naar de camping. 
Met een brede glimlach kruipt ze in de tent. 
‘Waarom lach je zo?’ vraagt Jasper die net wakker is. 
‘Dat zul je straks wel zien…’ zegt Sofie. 
 
(Elias, Zandkasteel, 1997) 
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Voorbeeldvragen - Vind je het leuk om zandkastelen te bouwen? Zo ja, waarom? Zo 

nee, waarom niet? 

- Waarom was Jasper boos toen Sofie uit de zee terugkwam?  

- Zou je daar ook voor boos zijn? 

- Had Jasper op het einde van het verhaal gelijk? Waarom 

wel/niet? 

Voorbeeldactiviteit Als er een zandbak in de buurt van het lokaal is, kan de leerkracht ervoor 

kiezen om met de klas een eigen zandkasteel te bouwen.  

Anders kan de leerkracht de leerlingen het mooiste zandkasteel laten 

tekenen en achteraf vragen waarom dat nu net het mooiste zandkasteel 

is. Ze zullen dus moeten proberen om elkaar te overtuigen waarom net 

hun zandkasteel het mooiste is. Bv. Mijn zandkasteel heeft 4 torens, of 

heeft allerlei kleuren.  

Deze activiteit kan ook gekoppeld worden aan de actualiteit; heel wat 

kunstenaars maken kunstwerken uit zand. (Zandsculpturenfestival) 

 

Tekst 2: 

Rotstreek 
 

Inhoud Jonas is een echte slaapkop. Mijn mama moet hem steeds een aantal 

keren wakker maken anders kruipt hij niet uit zijn bed. Op een dag 

bedenkt de moeder een rotstreek in de hoop dat Jonas nu voor eens en 

altijd uit zijn bed geraakt wanneer de wekker gaat.  

 
Jonas is een echte slaapkop. 
Als de wekker om halfacht afloopt, trekt hij de warme dekens tot onder zijn kin en zucht eens diep. 
Het is zo lekker in bed, denkt hij. 
En zo soest Jonas verder, als een poes in de zon. 
Tot mama boos roept: ‘Jonas, opstaan! Je komt te laat op school!’ 
Jonas kreunt. 
Pas dan springt hij als de bliksem uit bed. 
Hij schiet in zijn kleren en raast de trap af naar de keuken. 
Iedereen zit al aan tafel. 
‘Morgen laat ik je gewoon liggen,’ gromt mama. 
De ochtend nadien is het weer zover. 
De wekker loopt af, maar Jonas blijft liggen. 
Halfwakker droomt hij van fijne dingen. 
Hij draait zich nog eens om en kijkt met één oog naar de wekker. 
Geschrokken veert hij recht. 
Het is halfnegen! 
De school begint! 
In een wip heeft hij zijn kleren aan. 
Holder-de-bolder spurt hij de trap af. 
Hij gooit de keukendeur open… 
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Stokstijf blijft hij staan. 
De keuken is leeg! 
Iedereen is al weg. 
Rotstreek, denkt Jonas boos. 
Ze hebben me gewoon laten liggen. 
Opeens hoort hij iets achter de deur. 
Daar staat zijn zus te lachen en te proesten. 
Ze wijst naar de klok. 
‘Gefopt!’ roept ze. 
Jonas draait zich om. 
Het is nog maar halfacht! 
 

(Elias, Rotstreek, 1997) 

Voorbeeldvragen - Kunnen jullie goed opstaan in de ochtend? Waarom wel, niet? 

- Wat heeft Jonas’ mama gedaan? 

- Hoe zou jij reageren als je Jonas was? 

Voorbeeldactiviteit De leerlingen moeten aan de hand van het verhaal hun eigen 

ochtendroutine neerschrijven. Ze gebruiken hiervoor klokjes om aan te 

duiden wanneer ze opstaan, wanneer ze eten, wanneer ze hun tanden 

poetsen, naar school vertrekken …  

Ze oefenen hierbij niet alleen op tekstbegrip maar ook op kloklezen. Ze 

mogen hierbij kiezen of ze hun routines tekenen of korte zinnetjes 

neerpennen naast hun klokjes. Als ze tijd over hebben, kunnen ze altijd 

hun routine versieren met allerlei kleuren of ander materiaal. 
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Tekst 3: 

Een kind van de straat 
 

Inhoud Het verhaal gaat over een arm meisje dat geen gezin meer heeft. Ze leeft 

op straat en ze gebruikt drugs. Ze beschouwt de drugs dan ook als haar 

moeder en vader die haar ‘geborgenheid’ geven terwijl niemand anders 

het doet. Vooral de eenzaamheid en de hulpeloosheid komen naar boven 

in het verhaal.  

 
Daar achter de hoge ramen van die mooie huizen wonen mooie kinderen. Ik weet niet hoe het komt, 
maar mooie kinderen hebben bijna altijd mooie vaders en moeders. Ze dragen dure kleren, krijgen 
duur speelgoed en worden ’s morgens in glimmende auto’s naar school gebracht. 
 
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat mooie kinderen, mooie vaders en moeders hebben. Dat is altijd zo 
geweest. Het zal ook altijd zo blijven. 
 
Ik heb geen moeder. Ik heb ook geen vader. Dat kan niet, zeg je? Natuurlijk zal ik ooit wel een 
moeder en een vader gehad hebben. Je moet toch ergens vandaan komen! 
Vaag herinner ik me een jonge vrouw, bijna een kind nog, die me oppakte en een stuk brood gaf. 
Een vader? Nee, die herinner ik me niet. Wat ik me wel herinner zijn de klappen die ik kreeg. De 
vlijmscherpe pijn achter mijn neusgaten toen hij me een dreun gaf. Maar wat heb je aan 
herinneringen? 
 
In de gloed van de ondergaande zon bekijk ik mijn handen. 
Mijn nagels hebben vuile randen. De boord van mijn trui is gerafeld. Ik ruik vies. Maar ik heb geen 
zeep om me te wassen. Ik kijk naar de overkant, zie de mooie kinderen de huizen in gaan, ruik het 
bad met de zachte schuimbellen. Mijn rechterhand maakt een vuist. Zij kan niet anders. Zij is de 
weergave van mijn eigen ik die in portalen slaapt, brood steelt en een mes trekt. Ik heb vandaag nog 
niet gegeten. Ik heb geen tijd gehad om een brood te jatten. Dat doe ik straks wel als de mooie 
kinderen in hun zachte bed verdwijnen. Als de moeders komen en met zachte stem verhalen voor 
ze vertellen. 
 
Hoe ziet een moeder er eigenlijk uit? Ik zou het zo graag willen weten. Ze zeggen dat niet alle 
moeders wreed zijn. Ze beweren dat sommige moeders heel zacht over je haren kunnen strelen. 
Dat ze in keukens eten voor je klaarmaken dat heerlijk ruikt. 
Ik ruik geen eten meer. Mijn neus vangt geen geuren meer op. Ik ruik alleen nog de drugs die me ’s 
avonds in het portiek wordt aangeboden. De drugs die week maakt en gewillig. De drugs die zorgt 
dat ik vergeet en vrede heb met mezelf. De drugs zijn mijn moeder. Hij omarmt me met duizend 
armen tegelijk. Hij streelt mijn ogen, oren, neus en ledematen. Hij laat het warm worden en koud. 
Hij biedt me onderdak in de portalen waar ik wegkruip onder het grauwe papier. 
 
Hoor ik daar iets? Is daar iemand? Een rat schiet langs mijn benen weg, rent de straat over, verdwijnt 
in het riool. 
 
Als ik je zeg dat daar kinderen wonen, geloof je me dan? 
Als ik je zeg dat er mannen worden gehuurd om kinderen te doden, geloof je me dan? Ze stelen onze 
organen; Krijgen er veel geld voor. Maar wat geven zij erom? Weer een kind minder, ach ja! 
 
Als ik je nu mijn hand geef om met me mee te gaan, pak je hem dan? 
… 
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Je wacht zo lang met antwoorden. 
 
(De Landtsheer, 1994) 

Voorbeeldvragen - Hoe denk je dat het meisje zich voelt? Benoem het met een 

specifieke emotie. 

- Wat zou jij antwoorden op de vraag van het meisje, ‘Hoe ziet een 

moeder er eigenlijk uit?’ 

Voorbeeldactiviteit De leerlingen maken na het horen van het verhaal een tekening over 

wat hen het meest is bijgebleven uit het verhaal. Als iedereen een 

tekening heeft gemaakt, ga je samen met de leerlingen in een kring 

zitten en overloop je deze. Hierbij stel je de volgende vragen: 

 

Stap 1: Vragen naar de tekening zelf 

 

Lk: Wat heb je getekend? Waarover gaat jouw tekening? 

 

Stap 2: Vragen naar de beleving van het verhaalpersonage bij de 

tekening 

 

Lk: Hoe zou die persoon zich voelen? Wat denkt hij? 

 

Stap 3: Vragen naar de beleving van de leerlingen bij het verhaal via 

identificatie 

 

Lk: Hoe zou jij je voelen? Wat zou jij doen? 

 

Stap 4: Vragen naar herkenning in het eigen leven/uitwisselen van 

gelijkaardige ervaringen 

 

Lk: Heb je al eens iets meegemaakt zoals ‘…’? Kan je voorbeelden geven 

uit de actualiteit die hiermee misschien te maken hebben? Wat 

gebeurde er daar? 

 

Stap 5: Terugleiding van de leerlingen naar het verhaal 

 

Lk: (vanuit stap 3 en 4) Als je merkt dat er dat gebeurd is of dat jij zoiets 

meegemaakt hebt, wat gebeurt er dan in het verhaal? 
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6.2.2 Niveau 2 

Tekst 1: 

De eekhoorn was bedroefd. 
 

Inhoud De eekhoorn was bedroefd omdat hij geen brief kreeg de laatste dagen. 

Hij voelt zich heel eenzaam en denkt dat niemand aan hem denkt, terwijl 

hij steeds aan iedereen denkt. Maar hij had niet op het kleine nachtuiltje 

gerekend. 

 
De eekhoorn was bedroefd. Weer had de wind hem overgeslagen en hem geen brief bezorgd. 
Niemand denkt aan mij, dacht hij. Terwijl hij zelf wel aan duizend dieren dacht. Hij dacht aan de mier 
en aan het nijlpaard en aan de mug, en hij dacht aan de otter en aan de leeuw en aan de ekster, de 
beer, de wesp, de olifant, de mus. Hij dacht aan iedereen. 
Aan wie dacht hij al niet? 
‘Aan mij,’ zei een stem. De eekhoorn schrok op en keek naar buiten. Het regende en er was niemand 
te zien. 
‘Hallo,’ riep hij. 
‘Hallo’, zei de stem. 
‘Waar ben je, ik bedoel: wie ben je?’ riep de eekhoorn. 
‘Ik ben hier.’ 
‘Hier?’ 
Toen zag de eekhoorn naast zijn deur, in een donkere hoek, helemaal opgevouwen, het nachtuiltje 
liggen. 
‘O, ben jij het,’ zei de eekhoorn. 
‘Zie je wel,’ zei het nachtuiltje. ‘Je dacht niet aan mij, terwijl ik al dagenlang aan jou denk!’ 
‘Aan mij??’ 
‘Aan jou!’ zei het nachtuiltje. ‘Kijk maar.’ En hij vouwde zijn vleugels open. De eekhoorn las, van de 
ene vleugel naar de andere: 
 
Hallo eekhoorn 
Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed, of eigenlijk niet zo goed omdat je nooit eens aan mij 
denkt. Denk je eens aan mij? 
Nou dag! 
Nachtuiltje 
 
Toen vouwde het nachtuiltje zijn vleugels dicht, schudde zich een paar keer door elkaar en vouwde 
zijn vleugels weer open. Ze waren wit. Met ernstige, glanzende ogen gaf hij een takje aan de 
eekhoorn en de eekhoorn schreef: 
 
Lief nachtuiltje, 
Weet je, ik moet altijd een beetje aan je denken. Ik bedoel: voortaan! 
Want ik vind je lief. Schrijf je me gauw nog eens? 
Dag! 
Eekhoorn 
 
Het nachtuiltje vouwde heel voorzichtig zijn vleugels dicht, steeg op en vloog weg. 
De eekhoorn ging naar binnen om in de stoel voor het raam een tijd te gaan nadenken. 
 
(Tellegen, Misschien wisten zij alles, 2018) 
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Voorbeeldvragen - Wie of wat zou naar de eekhoorn aan het roepen zijn, denk je? 

- Zouden de eekhoorn en het nachtuiltje nog naar elkaar schrijven? 

- Over wat zou de eekhoorn aan het denken zijn? 

Voorbeeldactiviteit De leerlingen mogen zelf kiezen naar wie ze een korte brief schrijven. De 

leerkracht kan de leerlingen leren hoe ze een brief moeten schrijven en 

nadien ook posten.  

De leerkracht kan ervoor kiezen dat de leerlingen zelf hun kaartje mogen 

maken waarop ze hun lievelingsdier tekenen. Zo hebben ze hun eigen 

kaartje gemaakt en schrijven ze het ook naar een persoon die ze extra in 

de verf willen zetten zodat deze niet vergeten wordt.  

 
 

Tekst 2: 

Een treurige giraf  
 

Inhoud Het gedicht gaat over een giraf die een te korte nek heeft. Uiteindelijk 

zorgt de chirurg ervoor dat hij een langere nek heeft maar ook dat zorgt 

voor problemen. 

 
In een jungle ver van hier, 
Steeds rechtdoor en dan rechtsaf, 
Ver voorbij de evenaar, 
Zat een treurige giraf, 
Zielig, eenzaam weggestopt 
Onder donker struikgewas, 
Want zijn nek was veel te kort –  
Daarom dat hij treurig was 
Hij kon niet bij de laagste tak 
De blaadjes stonden veel te hoog. 
Gelukkig deed het wel geen pijn 
Volgens de girafoloog. Alles had hij 
Geprobeerd: 
Vitaminen om het uur, 
Proteïnen dag na dag, 
Groeihormonen in een kuur. 
 
Praten bij een therapeut, 
Plastische girafchirurgie, 
Een herkauwerspecialist 
Transplanteerde zelfs zijn knie. 
Hij amputeerde de hele poot 
Van de heup tot aan de teen 
 
De poot werd op zijn romp gezet 
En hij naaide ’t vel aaneen 
Op zijn knie stak hij de kop 
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Die werd stevig vastgeschroefd 
Wel… hij kan nu alles zien. 
Toch blijft de giraf bedroefd. 
 
WANT… 
Voetbal spelen is een ramp! 
Elke wedstrijd krijgt hij rood. 
Moet hij trappen met zijn kop 
Of moet hij koppen met zijn poot?! 
 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

Voorbeeldvragen - Waarom is het een treurige giraf?  

- Wat heeft de dokter allemaal geprobeerd met de giraf? 

- Waarom is voetbal spelen zo moeilijk voor de giraf? 

NOOT: De leerlingen leren veel moeilijk woorden kennen. Hier moet 

zeker bij stilgestaan worden. Aan de uitspraak van deze woorden kan ook 

gewerkt worden. 

Voorbeeldactiviteit De leerlingen kunnen de giraf boetseren uit klei. Hierbij is het belangrijk 

dat de leerlingen het hoofd aan de knie bevestigen en een poot op zijn 

romp.  

De leerkracht kan er ook voor kiezen om een hele giraffenkolonie te 

maken met elk een ‘beperking’ of een speciale eigenschap. Bv. een giraf 

met vijf poten of een giraf die twee hoofden heeft. Zo leren ze dat 

iedereen wel iets van ‘beperking’ heeft en dat niemand perfect is. 

 
 

Tekst 3: 

De eekhoorn kon niet slapen. 
 

Inhoud De eekhoorn kan niet slapen omdat hij niet moe is. Tot hij plots buiten 

stemmen hoort. Hij kan maar niet verstaan wat ze over hem zeggen. De 

eekhoorn wordt triestig en wil weten wat ze over hem gezegd hebben. 

Hij herinnert zich plots nog een briefje dat hij ooit had gevonden. Zou het 

briefje misschien een aanwijzing geven? 

 

DE EEKHOORN KON NIET slapen. Hij liep van zijn deur om zijn tafel heen naar zijn kast, bleef daar 
even staan, aarzelde of hij de kast zou opendoen, deed hem niet open, liep langs de andere kant 
van de tafel naar de deur en begon opnieuw. Misschien loop ik zo wel door tot het ochtend wordt, 
dacht hij. Want moe of slaperig werd hij niet. 

Maar plotseling hoorde hij stemmen buiten, in het donker. Hij kende die stemmen niet. Hij hield 
zijn oor tegen de muur. Hij kon de stemmen bijna verstaan. Ze hadden het over hem. 
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“Hier woont de eekhoorn.” 

“O ja?” 

“Ja.” 

“Wat is dat eigenlijk voor iemand?” 

“De eekhoorn?” 

“Ja.” 

“Tja… Als ik je dat vertel… Hoe moet ik het zeggen… Hij is heel erg schmwlfgrstkpl.” 

“Wat?” had de eekhoorn willen roepen. Maar hij hield zich nog net op tijd in. 

“Schmwlfgrstkpl?” zei de ene stem. 

“Ja,” zei de ander. 

“Ach, wat vind ik dat interessant. Is hij dat altijd?” 

“Bijna altijd.” 

“En als hij dat niet is?” 

“Dan is hij tnlkrpsrt.” 

“Dat geloof ik niet!” 

“Het is echt waar!” 

“Ach…!” 

De eekhoorn wilde zijn oor wel door de muur heen duwen. Hij kon nét niet verstaan wat hij bijna 
altijd was en wat een enkele keer. 

“Ik vind dat ongelooflijk,” zei de ene stem. 

“Dat is het ook,” zei de ander. 

“En hij woont hier?” 

“Ja.” 

Even was het stil. 

“Ja, schud je hoofd maar,” zei de een. 

“Ach, ach…” zei de ander. 
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De eekhoorn viel nu bijna om. De tranen sprongen in zijn ogen. Waarom spraken ze ook niet 
duidelijker? En wie waren ze eigenlijk? Wat deden ze daar, midden in de nacht? 

Toen hoorde hij de stemmen wegsterven. Brzt, hoorde hij nog. En knklpr. En toen niets meer. Hij 
ging op bed liggen, op zijn rug, en keek naar zijn plafond. Lange tijd dacht hij na over wat hij was. Ik 
ben nu in elk geval heel verdrietig, dacht hij. Als ik nu met mijzelf over mijzelf zou praten zou ik 
zeggen: ik vind de eekhoorn heel verdrietig. Ja, zou ik antwoorden, ik ook. 

Plotseling schoot hij overeind. Dat is waar ook, dacht hij. Hij sprong uit zijn bed en liep naar zijn 
kast. Hij trok een la open. Daarin lag een klein briefje, met kleine kriebelige letters geschreven, dat 
hij lang geleden eens onder zijn deur had gevonden: 

Beste eekhoorn, 

Ik vind jou heel bijzonder, heel heel bijzonder. 

Er stond geen naam onder. Onder de laatste zin was het briefje afgescheurd. De eekhoorn had er 
lang over nagedacht wie dat briefje aan hem gestuurd kon hebben. Maar hij was daar nooit achter 
gekomen. Hij gooide zijn raam open. De maan scheen laag tussen de takken van de beuk door en 
de eekhoorn las het briefje zo hard mogelijk op. 

Het was stil buiten. Een paar sterren fonkelden. Misschien horen ze me nog, dacht hij, en zeggen ze 
tegen elkaar: ja, dat is waar, hij is altijd heel heel bijzonder… Toen deed hij het raam dicht en stapte 
weer in bed. 

(Tellegen, Meer verhalen over de eekhoorn en de andere dieren, 2015) 

Voorbeeldvragen - Wat zouden de stemmen hebben gezegd over de eekhoorn? 

- Hoe zou jij je voelen in de plaats van de eekhoorn? Als je nooit 

kon horen wat anderen over je zeiden? 

- Weet de eekhoorn wie het briefje schreef dat hij zopas heeft 

uitgehaald? 

- Wat betekent dat eigenlijk, ‘bijzonder zijn’? 

Voorbeeldactiviteit De leerkracht benadrukt het feit dat een anoniem persoon een 

compliment gaf aan de eekhoorn. De leerkracht vraagt aan de leerlingen 

om elkaar een compliment te geven en start de complimentenweek.  

Tijdens de complimentenweek krijgt iedere leerling een naam van een 

klasgenoot. Ze moeten die klasgenoot elke dag een complimentje geven 

zonder zich bekend te maken. Op het einde van de week mag iedereen 

raden wie hun anonieme complimentjesgever was. 
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6.2.3 Niveau 3 

Tekst 1: 

De eekhoorn zat in het gras aan de oever van 
de rivier. 

 

Inhoud De eekhoorn is bedroefd en weet niet waarom. Uiteindelijk worden alle 

dieren om die reden droevig, behalve de mier. 

 
De eekhoorn zat in het gras aan de oever van de rivier en was bedroefd. 
‘Ik weet niet waarom,’ zei hij tegen de mier, ‘maar ik ben erg bedroefd.’ Hij wreef langs zijn wang 
om te voelen of daar misschien een traan bengelde. 
De mier zweeg en kauwde op een sprietje. Het was lang stil daar, in het bos, die middag. De 
eekhoorn was de eerste die weer sprak.  
‘Waarom zou ik eigenlijk zo bedroefd zijn?’ vroeg hij. 
‘Tja,’ zei de mier. 
‘Misschien hoort het wel bij mij,’ zei de eekhoorn, ‘zoals mijn trek in beukennoten, of mijn staart.’ 
‘Ja,’ zei de mier. 
De eekhoorn zuchtte. En weer werd het lange tijd stil. 
 
Toen stak de wind op en trokken zich donkere wolken samen boven het bos. 
‘Kom,’ zei de mier. ‘Ik stap weer eens op.’ 
‘Ja,’ zei de eekhoorn. 
Maar opeens merkten ze daar de hommel op, vlak boven hen, op de onderste tak van de wilg die 
daar voorovergebogen over het water leunde. De hommel had het gesprek gehoord en was heel 
bedroefd geworden. Hij kon zijn snikken niet meer beheersen. 
 
De eekhoorn keek omhoog en zag daar de vochtige ogen, de voelsprieten en het wollige vel van de 
hommel. 
‘Maar waarom ben jij bedroefd?’ vroeg hij. 
De hommel hield op met snikken. 
‘En dat vraag jij???’ zei hij. 
De eekhoorn knikte en vroeg niet verder. 
 
Het begon zacht te regenen. De dieren zwegen. De eekhoorn en de hommel waren beiden in hun 
geheimzinnige, droevige gedachten verzonken, terwijl de mier niet goed wist of hij nu wel weg kon 
gaan. Je kunt beter een vrolijk gezelschap verlaten dan twee treurige vrienden die niet eens weten 
waarom ze treurig zijn en er ook wel nooit achter zullen komen, dacht hij. 
Met trage wiekslagen vloog de reiger langs de rivier. Er stroomden tranen uit zijn ogen en zijn veren 
waren dof. Hij schudde zijn hoofd. En de baars, die zijn hoofd boven water stak, keek sip en 
ontroostbaar. 
 
Het lijkt wel of iedereen bedroefd is, dacht de mier, waarom ik dan niet? Hij voelde zich zenuwachtig 
worden en even later zelfs boos. En toen de salamander met schokkende schouders langs 
strompelde, luidkeels jammerend, en met moeite ondersteund door de asgrauwe das, toen werd 
de mier woedend. Want waarom was hij als enige niet bedroefd? Waarom werd hij buiten al het 
verdriet gehouden? En wat had dit allemaal te betekenen? Wie maakte eruit of je wel of niet 
bedroefd mocht zijn? Hij stampte op de grond en er kwam een grimmige trek op zijn gezicht.  
Met grote stappen liep de mier naar huis, alleen, in de schemering.  
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Maar toen hij in de buurt van zijn huis was gekomen, verschenen er tranen in zijn ogen en verdween 
de grimmige trek van zijn gezicht, terwijl zijn stappen steeds kleiner werden. Tot zijn onuitsprekelijke 
genoegen was hij eindelijk zelf ook bedroefd geworden. En nog wel zonder reden. Hij kon wel 
juichen tussen zijn luide snikken door en als het niet donker was geweest, was hij terug gerend naar 
de eekhoorn om hem te laten weten hoe bedroefd hij was. 
 
(Tellegen, Misschien wisten zij alles, 2018) 

Voorbeeldvragen - Ben jij soms bedroefd? Wanneer ben je soms bedroefd? 

- Waarom zou de hommel zo triestig zijn? 

- Hoe troost jij iemand die triest is? Of wat doe je zelf als je triest 

bent? Wat helpt jou om weer vrolijk worden? 

Voorbeeldactiviteit De leerkracht maakt samen met de leerlingen een ‘troostboom’. Je kan 

een boom uitzoeken die op de speelplaats of op het schoolterrein staat. 

Als er geen bomen zijn, print je een afbeelding van een boom of teken je 

er zelf een op een A3-blad. De leerlingen schrijven op een post-it een 

herinnering die hen verdrietig heeft gemaakt. Vervolgens hangen ze de 

herinnering op aan de ‘troostboom’. 

 

Tekst 2: 

De vleermuis 
 

Inhoud De vleermuis en de eekhoorn zijn triest vandaag. Het feestje van de kikker 

is volop aan de gang maar de eekhoorn en de vleermuis blijven verdrietig. 

Ze willen niet lachen, zelfs niet wanneer de beer in het water valt. 

 
‘Ja,’ zei de vleermuis, ‘jij kunt nu wel lachen…’ 
‘Maar ik lach helemaal niet,’ zei de eekhoorn. 
Ze zaten naast elkaar op een tak van de wilg boven de feesttafel van de kikker. De vuurvlieg danste 
en de beer schommelde heen en weer, terwijl de mier een reusachtige homp honing aan het 
uithollen was op zoek naar iets nog zoeter dan het aller zoetste zoet. 
‘… maar voor mij is dat onmogelijk,’ ging de vleermuis verder. 
‘Maar ik lach helemaal niet!’ zei de eekhoorn opnieuw. 
‘Ja ja,’ zei de vleermuis. 
‘Lach ik?’ vroeg de eekhoorn aan de lijster, die een tak hoger zat. 
Hij keek met gefronste wenkbrauwen omhoog en liet zich zorgvuldig bekijken. 
‘Nee,’ zei de lijster langzaam, ’je lacht niet.’ 
‘Zie je nu wel,’ zei de eekhoorn tegen de vleermuis, ‘ik lach helemaal niet. Hoe kom je daarbij? 
Waarom zo ik lachen? Ik wou dat ik kon lachen. Maar ik lach niet.’ 
‘Jij hebt gemakkelijk praten…’ zei de vleermuis. 
‘Ik heb helemaal niet gemakkelijk praten…’ zei de eekhoorn. 
‘Lijster, heb ik gemakkelijk praten?’ 
De lijster dacht diep na, overwoog alles wat hij de eekhoorn de laatste tijd had horen zeggen, vroeg 
zich ook af wat de eekhoorn graag wilde horen en zei toen:’ Nee, jij hebt niet gegemakkelijk praten.’ 
‘Hoor je nu wel,’ zei de eekhoorn tegen de vleermuis. ‘Ik heb helemaal niet gegemakkelijk praten!’ 
‘Dat kun je nu wel zeggen…’ zei de vleermuis. 
‘Dat kan ik helemaal niet nu wel zeggen!’ schreeuwde de eekhoorn. ‘Ik kan niets zeggen! Niets! 
De vleermuis zweeg en de eekhoorn liet zijn hoofd tussen zijn schouders zakken.  
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Het feest beneden hen ging ononderbroken door. De mier was inmiddels in de honing verdwenen 
en de beer viel om, rolde de oever af en plonsde dik en rond in het donkere water. 
Na een hele tijd zei de vleermuis, heel zacht:’ Je hebt gelijk.’ 
‘Ik heb helemaal niet…’ vloog de eekhoorn op. Maar hij maakte zijn zin niet af en liet zijn hoofd weer 
tussen zijn schouders zakken. Even later zei hij: ‘Ja.’ 
Zo zaten ze daar nog een tijd naast elkaar, zeiden af en toe dat een van hen gelijk had, knikten dan, 
zuchtten eens en zwegen weer. 
‘Kom,’ zei de eekhoorn tenslotte. Beneden hen was iedereen in slaap gevallen. 
De vleermuis knikte, stond geruisloos op en verdween somber zwevend in de nacht. 
 
(Tellegen, Misschien wisten zij alles, 2018) 
 

Voorbeeldvragen - Waarom zou de vleermuis het niet gemakkelijk hebben?  

- Waarom zouden de vleermuis en de eekhoorn verdrietig moeten 

zijn? 

Voorbeeldactiviteit De leerkracht kan de leerlingen alle scènes laten schilderen. Zodat 

wanneer ze alle schilderijen naast elkaar leggen, ze het verhaal opnieuw 

kunnen vertellen.  

Het mag zelfs een aangepaste versie zijn, bv. in plaats van de verdrietige 

versie die werd voorgelezen, kan je er een vrolijke versie van maken 

waarbij alle dieren moeten lachen.  

De leerkracht kan er ook voor kiezen om de leerlingen het einde te laten 

aanpassen. Bv. dat alle dieren moeten lachen omdat de beer in het water 

tuimelt.  

 
 

Tekst 3: 

Knudde de clown 
 

Inhoud De tekst gaat over een clown die maar niet grappig kan zijn. Hij wordt 

ongelukkig omdat hij de mensen niet aan het lachen kan brengen. Als hij 

zijn verhaal doet en toont dat hij verdrietig is, lachen ze wél. Hij wordt er 

alleen maar meer verdrietig door. 

 

Van land naar land en van stad naar stad ging het circus waar Knudde de clown in zat. Zijn schoenen 
zo groot en zijn hoedje zo klein en hij kon maar, hij kon maar niet grappig zijn. Hij had een trombone 
die toeren kon en een groene hond en een zwarte ballon, hij was voddig en toddig en koddig en 
krom, maar niemand, ach, niemand lachte erom. 

Deed hij weer eens een kunstig stuk, dan werden ze slechts misselijk en had hij weer een leuke mop, 
dan kreeg men hoofdpijn in zijn kop, verloor hij zogenaamd een schoen, dan dachten ze: ach, nee, 
niet doen. 
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Wanneer hij op zijn handen liep, dan leek het wel of ieder sliep en maakte hij een sprongetje, dan 
keek er maar één jongetje en als hij dan zijn das op at, werd ieders wang van tranen nat. Een clown, 
zo zoutloos en slap, verdient het zout niet in de pap. 

Toen vond hij dat zijn treurverhaal bekend moest zijn aan allemaal: vertelde van zijn droefenis en 
hoe beroerd niet leuk zijn is. Hij sprak van regen, kou en smart en van het duister in zijn hart; en bij 
dit leed en wereldwee, huilde toen iedereen? Nee! Nee! Ze lachten dat de bomen schudden: ‘Haha! 
Hoehoe! Hihi! Die Knudde!’ Ze gilden, schreeuwden van de lach, wel zeven uren op een dag, wel 
zeven dagen in de week, totdat hun broek ervan bezweek. 

Het lachen reisde door de lucht naar elke stad en elk gehucht. De hele wereld was één lach, als ik 
het zo beschrijven mag. Maar in de circustent, daar stond een clown met neergetrokken mond en 
dacht: nu lacht de hele boel, nu ik het dus niet leuk bedoel. Daar hoorde hij dat lachen weer en de 
arme Knudde weende zeer. 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

Voorbeeldvragen - Wat is er zo speciaal aan Knudde de Clown? 

- Wat zijn de eigenschappen van een goede Clown? Hoe ziet een 

clown eruit? 

- Wat doen de toeschouwers wanneer Knudde hen vertelt wat op 

zijn lever ligt? 

Voorbeeldactiviteit Help Knudde de Clown weer grappig te worden maar dit keer op een 

goede manier, zonder dat Knudde moet wenen. Laat de leerlingen 

allemaal een mop verzinnen of een opzoeken op het internet. Daarna kan 

het stukje opnieuw gespeeld worden waarbij elke leerling zijn 

opgezochte of bedachte mop kan vertellen. 
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6.3 Thema 2: omgaan met verschil 

6.3.1 Niveau 1 

Tekst 1: 

Muis wil dansen 
 

Inhoud Elke dag danst Miep in haar kamer met haar rode schoenen aan. Muis wil 

ook heel graag dansen maar Muis heeft niet zulke mooie schoenen. Op 

een dag vindt Muis een doos vol pionnen. Deze pionnen zijn perfect voor 

Muis haar kleine pootjes. Zo kan ze ook elke dag dansen en een andere 

kleur van schoenen kiezen. 

 
Miep danst altijd. Overal. 
In haar kast staat een doos met schoenen. Rode schoenen.  
Als Miep ze aantrekt, zweeft ze door haar kamer. 
Met die schoenen kan ze nog beter dansen. 
In een gat van de vloer woont Muis. 
Daar weet Miep niets van. 
Als Miep danst, steekt Muis haar snoet naar buiten. 
Heel stiekem. Om Mieps voeten te bekijken. 
Mieps voeten gaan van links naar rechts. Omhoog, omlaag. 
O, wat zou Muis graag dansen. Met rode schoenen aan. 
Net als Miep. 
Als Miep naar school is, kruipt Muis in de doos met schoenen. 
Ze wil de schoenen passen. 
Maar dat valt tegen. De schoenen zijn veel te groot. 
Muis slentert naar de speelhoek. Ze kijkt wat sip. 
In een doos blaast ze even uit. 
Hé, wat is dat? 
Hier liggen gele, blauwe, groene en rode… 
Haastig grabbelt Muis een rode pion beet. 
Ze wurmt er haar poot in. De pion past heel goed. 
Een doos vol schoenen, denkt Muis dolblij. 
Wie had dat gedacht? 
Ze schuift haar tweede poot in een rode pion. 
Ze glipt uit de doos en gaat rechtop staan. 
Haar pootjes gaan van links naar rechts. Omhoog, omlaag… 
O, wat heeft ze het naar haar zin. 
Na het dansen sleept ze de schoenen naar haar hol. 
De volgende dag ruimte Miep haar kamer op. 
Eén doos in de speelhoek staat open. 
Vreemd. Er is een rode pion weg. En nog één. 
Miep zoekt zich suf. Ze kan de pionnen niet vinden. 
Ach wat, denkt Miep, er zijn nog de groene, de blauwe en de gele om mee te spelen. 
Ze trekt haar rode schoenen aan en danst. 
Muis gluurt naar buiten. Morgen dans ik ook weer, denkt ze. 
En misschien trek ik dan eens gele schoenen aan. 
 
(Minne, 1997) 
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Voorbeeldvragen - Waarom draagt Miep steeds haar rode schoenen? 

- Muis wil ook heel graag dansen, hoe vindt Muis daar een 

oplossing voor? 

- Dansen jullie graag? Waarom wel of waarom niet?  

- Wanneer dansen jullie? Dansen jullie ook elke dag zoals Miep? 

Voorbeeldactiviteit De leerlingen kunnen een flipboekje maken van de gebeurtenis van Miep 

en Muis. Een flipboekje is een boekje met op elke pagina een tekening 

die steeds een klein beetje verandert. Als je de bladzijden snel door je 

hand laat gaan, dan zal je merken dat de tekening beweegt.  

Zo kunnen de leerlingen hun eigen stripverhaal maken rond het verhaal 

van Miep en Muis. Ze mogen ook het verhaal aanpassen als Muis en Miep 

maar in de hoofdrol zitten. 

 

Tekst 2: 

Heksefee 
 

Inhoud Een heks woont in het bos en laat haar oog vallen op een mooie jager. Ze 

wilt zelfs haar uiterlijk veranderen om toch maar de aandacht te krijgen 

van de jager. Ze besluit om een fee te proberen zijn. 

 
Er was eens een heks. 
Net als andere heksen was ze in het zwart gekleed. 
En had een scherpe kin. 
Ze woonde in een huisje midden in het bos. 
Iedere week reed de jager daarlangs met zijn paard. 
Maar omdat mensen niet van heksen houden, reed hij snel voorbij. 
De heks begon echter wel van de jager te houden. 
Dat kwam omdat ze bijna niemand zag. 
En omdat de jager best een knappe man was. 
Maar wat moest ze doen opdat de jager haar wel leuk zou vinden? 
 
In een toverboek zocht ze op waarvoor ze best kon leren. 
Haar wijsvinger volgde de letters van het alfabet: draak, elf, fee, reus, trol… 
Fee leek haar wel het beste. 
Ze naaide kleren van witte, roze en gele stoffen. 
Voor de spiegel oefende ze om haar kin wat minder scherp te maken: aa-oo, aa-oo… 
En ze leerde lieflijk glimlachen. 
De heks bedacht dat ze ook haar huisje moest opknappen. 
De struiken met stekels verving ze door bloemperken. 
De zwarte ramen en deuren verfde ze in een felgeel kleurtje. 
Hoe het verder afliep? 
 
De jager begon inderdaad op de vrouw en haar huisje te letten. 
Eerst knikte hij. 
Toen stak hij zijn hand op. 
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Nog een week later zwaaide hij. 
De vijfde week ongeveer stapte de jager van zijn paard voor een babbel. 
De zevende week dronken ze samen thee. 
 
Trouwen zat er wel niet in. 
Een heks blijft nu eenmaal een heks. 
Misschien zijn er bij jou in de buurt ook wel lieve mensen met heksenstreken. 
Oppassen dus.  
Je bent gewaarschuwd! 
 

(Wille, 1997) 

Voorbeeldvragen - Hoe ziet een heks eruit? Wat zijn de uiterlijke kenmerken van een 

heks? 

- Zal het de heks lukken om met de jager te trouwen, denk je? 

- Zou jij je uiterlijk veranderen voor een jongen of een meisje? 

Waarom wel/niet? 

Voorbeeldactiviteit De leerlingen maken een knutselwerk (tekening, klei, …) over hoe zij er 

graag zouden willen uitzien. Ze mogen verschillende materialen 

gebruiken.  

 

Tekst 3: 

De mooiste vis van de zee 
 

Inhoud Regenboog is de mooiste vis van de zee aangezien ze prachtige 

schitterschubben had. Maar omdat ze zo mooi was, had ze geen 

vriendjes. Zij wilden namelijk ook allemaal een schitterschub. Ze geeft 

daarom aan iedere vis een schitterschub, maar wanneer een klein visje 

de weg kwijt is, willen de andere vissen het kleine visje niet helpen. Als er 

een groot gevaar het kleine visje dreigt op te eten, kiest Regenboog er 

toch voor om het kleine visje te helpen.  

NOOT: Het is warm aanbevolen om het verhaal met het boek te vertellen. 

Het boek heeft prachtige illustraties met de effectieve schitterschubben 

van Regenboog. (Illustraties helpen ook steeds bij het verstaan van een 

tekst.)  

Vroeger was Regenboog de enige vis die prachtige schitterschubben had. De anderen vonden hem 
allemaal de mooiste vis van de zee. Maar ook de minst aardige, omdat hij geen schubje weggaf. 
Niemand wilde met hem spelen. Hij voelde zich verschrikkelijk alleen. Daarom besloot hij de andere 
vissen toch blij te maken. Hij gaf ze allemaal één schitterschubje. En ja hoor, sinds die tijd waren 
Regenboog en zijn vriendjes onafscheidelijk.  

Op een dag dook er een kleine vis op die ze niet kenden.  

“Waar kom je vandaan?” vroegen een paar vissen. 



176 
 

“Wat kom jij hier doen?” wilden de anderen weten.  

Ze keken hem allemaal aan. De kleine vis werd er verlegen van. Hij zei zachtjes:  

“Ik ben verdwaald. Ik weet niet meer waar mijn vriendjes zijn. Mag ik bij jullie blijven? Ik voel me zo 
alleen in deze grote diepe zee.” 

Sommige vissen hadden niet eens naar de kleine vis geluisterd. Ze zwommen alweer een andere 
kant op. Maar Regenboog vond het zielig. Hij wist wat alleen zijn betekende. Net toen hij iets aardigs 
tegen de kleine vis wilde zeggen, kwam Stekel naar voren. Hij zei: “Wij kunnen je hier niet gebruiken. 
Blijf maar aan de rand van het rif. We willen geen last van je hebben!” 

Regenboog begreep niet waarom de kleine vis werd weggestuurd. Maar hij durfde niks tegen Stekel 
te zeggen. Stel je voor dat ze ruzie kregen en dat Regenboog daardoor al zijn vrienden zou 
kwijtraken. Hij zwom stilletjes weg. Maar hij schaamde zich wel een beetje. 

De kleine vis bleef verdrietig achter. Bij het rif vond hij het wel veiliger dan midden in de diepe zee, 
maar hij voelde zich verschrikkelijk alleen. Ik kan het toch ook niet helpen dat ik verdwaald ben, 
dacht hij treurig. 

Regenboog bleef maar aan de kleine vis denken. Wat zou hij zich eenzaam voelen bij het rif. Geen 
vriendjes om mee te spelen. Niemand die naar hem omkeek. Regenboog wist nog precies hoe dat 
was. Maar hij durfde er met niemand over te praten. En de anderen deden net of er niks gebeurd 
was. Ze maakten de hele dag veel plezier met elkaar. 

Plotseling kwam er een eind aan hun vrolijke spelletjes. Een grote haai schoot als een pijl door het 
water en ging tot de aanval over. De angstige vissen zwommen uit elkaar en vluchtten naar hun 
schuilplaats. Daar – in een smalle rotsspleet – waren ze veilig voor de haai met zijn grote bek. 

Ze hadden gelukkig allemaal op tijd hun schuilplaats bereikt. Allemaal? De kleine vis natuurlijk niet. 
Het werd doodstil in de rotsspleet. Ze wisten heel goed dat er nu bij het rif één vis voor zijn leven 
vocht: omdat Stekel hem had weggejaagd, omdat de anderen niks hadden gezegd, omdat 
Regenboog hem ook alleen had gelaten. 

Dat laatste vind ik nog het ergste, dacht Regenboog.  

“We moeten hem helpen,” riep hij, “waar wachten we nog op!”  

Gelukkig vonden de andere vissen dat hij gelijk had. Regenboog schoot snel naar buiten en ging 
haastig op weg naar het rif, met alle andere vissen achter zich aan. Zelf Stekel wilde niet 
achterblijven.  

In het doolhof van het rif achtervolgde de haai de kleine vis. Die kon zich van moeheid haast niet 
meer wenden of keren. Hij had beslist hulp nodig, anders zou hij in de grote bek van de haai 
verdwijnen. De glinsterende vissen zwermden om de brutale rover heen. De haai begon te duizelen 
van alle glinsterende schubben rond hem heen. Hij begon te happen in het wilde weg.  

Door al die opwinding kon Regenboog met de kleine vis ontsnappen. Ongezien verdwenen ze in de 
rotsspleet. Helemaal uitgeput liet het slachtoffertje zich drijven. Hij voelde zich als door een wonder 
gered.  
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Alle andere vissen wisten zich ook in veiligheid te brengen. Zonder verwondingen kwamen ze in de 
rotsspleet aan. Alleen Stekel had een paar flinke schrammen opgelopen. Hij had zelf met de grote 
haai gevochten. Dat was zijn manier om het weer goed te maken met de kleine vis.  

“Je hoort er nu helemaal bij,” fluisterde Regenboog.  

De kleine vis was blij dat niemand in het water zijn tranen kon zien! 

(Kuiper, 1995) 

Voorbeeldvragen - Zou jij iemand helpen ondanks het feit dat je vrienden dat niet 

zouden willen? 

- Zal Regenboog het kleine visje nog helpen? Of zullen ze zich 

blijven verstoppen.  

- Vind jij het belangrijk om veel vrienden te hebben? Of vind je het 

vooral belangrijk om een aantal heel goede vrienden te hebben?  

Voorbeeldactiviteit De leerlingen kunnen uit papier een vis of een haai (origami) maken. Zo 

kan de leerkracht het verhaal met zijn/haar leerlingen opnieuw spelen. 

De leerlingen moeten hun vis dan ook naargelang het verhaal versieren 

en kleuren. Achteraf kunnen de vissen op een groot blad worden geplakt 

dat de leerlingen ook hebben geschilderd of gekleurd. Zo bekomen ze een 

zelfgemaakte zee met allerlei verschillende vissen. (De leerkracht kan hen 

weetjes bijbrengen over de oceaan.) 

De leerkracht kan ook samen met de leerlingen vissen kopen. Deze 

moeten verzorgd worden. De leerkracht kan de leerlingen leren omgaan 

met geld aan de kassa. Ook moeten ze de visbokaal steeds verversen en 

de vis eten geven. Dit kan verantwoordelijkheidsgevoel opwekken.  
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6.3.2 Niveau 2 

Tekst 1: 

De mislukte fee - Annie M.G. Schmidt 
 

Inhoud Deze tekst gaat over een fee die sproeten heeft. Haar moeder kan dat 

niet accepteren en stuurt haar naar een koning. De fee spreekt per 

ongeluk een paar zinnen verkeerd uit en dat zorgt voor verwarring. 

Hierdoor mag de fee bij de koning in het paleis verblijven. 

Er was eens een moeder-fee. 
En had ze kindertjes? Ja, twee. 
Twee kleine feeënkindertjes 
met vleugeltjes als vlindertjes. 
 
Ze waren beiden mooi en slank, 
maar ’t ene kind was lelieblank 
zoals de feetjes wezen moeten 
en ’t andere kind zat vol met sproeten. 
 
De moeder was heel erg ontdaan. 
Ze waste ’t kind met levertraan, 
met katjesdauw, met tijgermelk. 
Ze doopte ’t in een bloemenkelk. 
Maar ‘t hielp geen steek, o nee, o nee, 
het was en bleef een sproetenfee. 
 
M’n dochter, zei de moeder toen, 
nu kan ik niets meer aan je doen. 
Je bent als fee (zacht uitgedrukt) 
volledig en totaal mislukt. 
 
Ga naar de koning Barrebijt 
en zeg daar: Uwe Majesteit, 
m’n moeder doet de groeten. 
Ik ben een fee met sproeten. 
 
Wellicht neemt koning Barrebijt 
je dan in dienst als keukenmeid. 
Die man heeft altijd wel ideeën 
voor min of meer mislukte feeën. 
 
Het feetje ging direct op weg. 
Het sliep ’s nachts in de rozenheg. 
En ’t prevelde de hele tijd: 
O sire, Uwe Majesteit, 
m’n moeder doet de groeten. 
Ik ben een fee met sproeten. 
En toen ze aankwam in de stad 
stond ze te trillen als een blad. 
De koning opende de deur 
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en zei: Gedag, waar komt u veur? 
En wit van zenuwachtigheid 
zei ’t feetje: Uwe Majesteit, 
m’n moeder doet de groeten. 
Ik ben een spree met foeten. 
 
Wel, sprak de koning heel beleefd, 
ik zie wel dat u voeten heeft, 
maar u bent, op mijn oude dag, 
de eerste spree die ik ooit zag. 
 
Toen heeft hij dadelijk gebeld 
en ’t hele hof kwam aangesneld. 
De koning zei: dit is een spree. 
Iets héél bijzonders. Geef haar thee 
en geef haar koek. En geef haar ijs. 
Ze blijft hier wonen in ’t paleis. 
 
Toen heeft hij dadelijk gebeld 
en ’t hele hof kwam aangesneld. 
De koning zei: dit is een spree. 
Iets héél bijzonders. Geef haar thee 
en geef haar koek. En geef haar ijs. 
Ze blijft hier wonen in ’t paleis. 
 
Nu woont het feetje al een tijd 
aan ’t hof van koning Barrebijt. 
En niet als keukenmeid, o nee! 
Ze is benoemd tot opperspree. 
 
Ze heeft een gouden slaapsalet – 
en gouden muiltjes voor haar bed. 
En alle heren aan het hof 
die knielen voor haar in het stof. 
 
Waaruit een ieder weer kan lezen 
dat men als fee mislukt kan wezen. 
Maar heel geslaagd kan zijn als spree. 
Dit stemt ons dankbaar en tevree. 
 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

Voorbeeldvragen - Hoe ziet een fee eruit? Hoe zou een mislukte fee er dan uitzien? 

- Wat is er gebeurd met de fee? Is ze nu een keukenmeid? 

- Heb je dat ook weleens dat je iets mis uitspreekt? Wanneer heb 

je dat al gehad? 

Voorbeeldactiviteit Deze activiteit kan gekoppeld worden aan de articulatieoefeningen bij 

drempeloefeningen. De leerlingen leren aan de hand van allerlei 

woordjes de klinkers en de medeklinkers goed uit te spreken.  
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Als de leerlingen er klaar voor zijn, kan de leerkracht een tongbreker met 

hen uitproberen. Dit kan enkel wanneer de leerlingen geen spreekangst 

meer vertonen. Benadruk steeds dat het niet erg is als ze een woord 

verkeerd uitspreken. Bij tongbrekers wordt het pas grappig als iedereen 

zo snel mogelijk iets probeert uit te spreken en dan eens de mist ingaat. 

 

Tekst 2: 

De Pottenstraat 
 

Inhoud Dit gedicht gaat over de verschillende mensen die in de Pottenstraat 

wonen. Door het rijmschema kan er gemakkelijk gewerkt worden aan 

uitspraak en articulatie. 

Als je eens wandelen gaat 
en je loopt door de Pottenstraat 

kom je vast die huizen tegen 
met de nummer één tot negen. 

 
Nummer één lijkt wel een krot, 
daar woont de familie knorpot. 

Ze hebben het nooit naar hun zin 
en zien overal nadelen in. 

 
Nummer drie is een theepot, 

zijn bewoner wordt vaak bespot. 
Zijn naam is Heer Tsjeng Weng Leng Ting, 

maar velen roepen ‘vreemdeling!’ 
 

Nummer vijf is een spaarpot. 
Mijnheer Cent werkt zich echt kapot, 

voor zijn auto of reis naar Japan 
of alles wat met afbetaling kan. 

 
Nummer negen is een bloempot, 
de kinderen staan nog in knop, 
een zomer lang gaan ze gluren 
naar wat gebeurt bij de buren. 

 
Als je eens uit wandelen gaat 

en je loopt door de Pottenstraat, 
kom je vast die huizen tegen 

met de nummers één tot negen. 
 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

Voorbeeldvragen - In welke straat wonen jullie? Wat is jullie adres? 

- Wie woont op huisnummer 1 en waarom? 

- Hoeveel huizen staan er in de Pottenstraat? 
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Voorbeeldactiviteit Dit gedicht kan enerzijds een aanloop zijn naar het toneeltje dat te vinden 

is in ons activiteitenpakket bij toneelteksten. Anderzijds kan het een 

aanleiding zijn om een nestkastje te maken. De leerlingen kunnen uit 

hout een huisje maken voor de vogels die het hard te verduren hebben 

tijdens de wintermaanden en misschien wel zomermaanden. Je kan 

samen met je leerlingen naar de site gaan van Natuurpunt. Daar staat 

beschreven wat belangrijk is voor het nesthuisje, ook andere dieren 

verblijven graag in het nesthuisje. Wie weet heeft ieder nesthuisje wel 

een andere gast en kan er een nieuw gedichtje worden gemaakt. 
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Tekst 3: 

Aurelia 
 

Inhoud De verteller vertelt over haar zus Aurelia. Aurelia is niet zoals alle andere 

zussen, ze is speciaal. Ze kijkt met wazige ogen de wereld in en vaak 

hebben anderen medelijden omdat ze net een beetje anders is. De 

verteller haalt wel aan dat Aurelia geen medelijden nodig heeft want ze 

is gelukkig hoe ze is. 

Het kind Aurelia kijkt 
Met grote wazige ogen de wereld in. 
Ze ziet de poppen, 
En de tol, het paard, de kast, 
Twee mensen. 
 
Het kind Aurelia kan niet wensen. 
Ze kan niet vagen zoals 
Een kind behoort te vragen. 
De mensen zeggen: “Wat jammer is dat toch. 
Waarom moet het zo zijn? En ze heeft nog wel zo’n mooie zus!’ 
Waar hebben ze het over? 
Waar bemoeien ze zich mee? 
 
Het kind Aurelia lacht. 
Ze lacht in haar mondhoeken. 
Ze lacht in haar ogen, maar ze ziet niets 
Dan duisternis. 
In die duisternis, vreemde gestalten, 
Wit licht en wolken als kathedralen misschien, 
En kleuren, vooral veel mooie kleuren, 
Of als ze huilt, demonen? 
Wie zal het zeggen? 
Wie kan ooit zeggen wat het kind Aurelia ziet? 
 
Ze ziet haar moeder, haar vader, 
En ze ziet mij. 
Ze neemt mijn hand. 
Ik leid ze naar een land 
Waar bloemen bloeien, 
Waar bijen gonzen, 
Waar het kind Aurelia zichzelf kan zijn. 
 
En ik lach, de vreemde Aurelialach 
Die nooit iemand zal kunnen doorgronden. 
Maar die zij alleen begrijpen kan. 
 
Je bent mijn zus, Aurelia, 
En ik hou van je. 
 
Ook al begrijp je de starende ogen niet  
die je uit je wereld willen halen. 
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Tekst 4: 

De gelukkige prins - Oscar Wilde 
 

Inhoud De gelukkige prins vertelt het sprookje geschreven door Oscar Wilde. Een 

prins was vroeger zeer rijk en heel gelukkig omdat hij nooit de ellende zag 

van zijn stad. Tot hij dood was. Hij kreeg een standbeeld, helemaal bedekt 

met goud met prachtige robijnen en diamanten. Hij werd steeds 

ongelukkiger door al de armoede en al het leed te zien van zijn bewoners. 

Tot een kleine zwaluw hem komt helpen. 

 

Er was eens een kleine zwaluw, die in de herfst op weg was naar het warme Zuiden. Hij was zijn 
vrienden onderweg kwijtgeraakt en vloog nu alleen verder. Op een avond rustte hij uit aan de voeten 
van een standbeeld, dat midden in een stad stond. Het was het beeld van een prins, helemaal in 
goud. De ogen waren van schitterende blauwe edelstenen en op het zwaard van de prins zat een 
rode robijn. 

Voor de zwaluw was het echter belangrijker dat hij een veilig plekje had om uit te rusten. Hij stak 
zijn kop in zijn veren en wilde gaan slapen. Maar op dat ogenblik viel er een dikke druppel water op 
zijn rug. 

Je kijkt wazig de wereld in. 
Je hebt dit niet gewild, 
Maar je verlangt ook niets anders. 
 
Je lacht je lieve Aurelialach. 
Hij begeleidt je door de duisternis. 
Hij breekt de monden open. 
Hij ontziet, 
Aurelia, mijn zus. 
 
(De Landtsheer, 1994) 

Voorbeeldvragen - Heb jij broers of zussen? 

- Heb je een goede band met je broer/zus? 

- Wat doen jullie allemaal samen? 

- Mis je soms een broer of zus om tegen te praten of om mee te 

spelen (als je geen broer of zus hebt)? 

- Hoe belangrijk is familie voor jullie? 

Voorbeeldactiviteit De leerlingen maken een stamboom. Ze proberen op papier een 

reconstructie van hun familie te maken. Eerst tekenen ze een boom, aan 

de hand van een sjabloon. Vervolgens vullen ze de namen van hun 

familieleden in. Bij sommigen zal de kruin van de boom gevuld zijn met 

veel namen, bij anderen zullen er minder namen op het blad staan. 

Benadruk dat dit niet erg is. Niet iedereen heeft een even grote familie. 



184 
 

Hij keek op naar de sterrenhemel en zei: "Wat vreemd! Er is geen wolkje aan de hemel en toch 
regent het." Er viel nog een druppel en nog een. Nu vloog de zwaluw omhoog en ging op de schouder 
van de prins zitten. Daar zag hij dat de ogen van de prins vol met tranen stonden. En er stroomden 
tranen over zijn gouden wangen. "Wie ben je?" vroeg de zwaluw. 

"Ik ben de gelukkige prins." 

"Waarom huil je dan?" vroeg de zwaluw. "Je hebt me nat gemaakt met je tranen." 

"Toen ik nog leefde en het hart van een mens had, wist ik niet wat tranen waren," antwoordde de 
prins, "want ik woonde in een paleis waar geen verdriet werd toegelaten. Overdag speelde ik met 
mijn vrienden in de tuin en 's avonds dansten we in de grote zaal. Er was een hoge muur om de tuin 
heen en het kwam nooit bij me op om te vragen wat er achter die muur lag: alles om me heen was 
zo mooi. Mijn vrienden en familie noemden mij 'de gelukkige prins'. Zo leefde ik en zo stierf ik. Nu 
ik dood ben, hebben ze me hier zo hoog neergezet dat ik alle lelijkheid en ellende van mijn stad kan 
zien en al is mijn hart van lood gemaakt, toch kan ik niet anders dan huilen. 

Daar ginds in een nauw straatje staat een armoedig huisje. Het raam staat open en ik zie een vrouw 
aan een tafel zitten. Haar gezicht is mager en haar handen zitten vol met prikken van de naald, want 
ze is naaister. Ze borduurt bloemen op de satijnen jurk van een rijke vrouw. Op het bed in een hoek 
van de kamer ligt haar zieke zoontje. Hij heeft koorts en vraagt om een sinaasappel. Maar zijn 
moeder heeft niets anders voor hem dan water en daarom huilt hij nu. Kleine zwaluw, wil jij die 
naaister de robijn uit mijn zwaard brengen? Ik kan het niet geven aangezien ik een standbeeld ben." 

"Ik ben op weg naar het Zuiden," zei de zwaluw, "ik moet vannacht uitrusten om morgen verder te 
vliegen." 

"Wil je niet één nacht bij me blijven en mijn boodschapper zijn? De jongen is zo ziek en zijn moeder 
is zo verdrietig omdat ze haar zoon niet kan geven wat hij nodig heeft." 

De zwaluw kreeg medelijden. "Het is hier erg koud," zei hij, "maar ik zal één nacht blijven en je 
boodschapper zijn. 

"Dank je, kleine zwaluw," zei de prins. 

De zwaluw pikte de rode robijn uit het zwaard van de prins en vloog ermee over de daken van de 
stad. Hij kwam voorbij het paleis, vloog over de rivier en kwam even later bij het armoedige huisje. 
Hij keek naar binnen. De jongen lag koortsig te woelen in zijn bed. En de moeder was van moeheid 
met haar hoofd op de tafel in slaap gevallen. 

De kleine vogel wipte het kamertje in en legde de rode robijn op de tafel naast het hoofd van de 
vrouw. Daarna vloog hij zachtjes rond het bed en wuifde het voorhoofd van de jongen met zijn 
vleugels koelte toe. "Wat heerlijk koel," fluisterde de jongen, "ik begin beter te worden." En hij viel 
in slaap. 

De zwaluw vloog terug naar de gelukkige prins en vertelde hem wat hij had gedaan. "Vreemd," zei 
hij, "het is nog steeds koud, maar ik voel me warm vanbinnen." 

"Dat komt doordat je mensen gelukkig hebt gemaakt," zei de prins. 
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De volgende morgen vloog de zwaluw naar de rivier en nam een bad. "Dat is een merkwaardig 
verschijnsel," zei een professor in de vogelkunde die juist over de brug liep, "een zwaluw in de 
winter!" 
 
"Het water is koud," dacht de zwaluw en zijn verlangen naar een warm land werd heviger. 
 
Hij vloog naar de prins om afscheid te nemen. "Och kleine zwaluw," zei de prins, "wil je niet nog één 
nacht bij me blijven? In de verte, aan de andere kant van de stad, zie ik een jongeman op een 
zolderkamertje zitten. Hij zit gebogen over een tafel vol met papieren. Hij moet een toneelstuk 
afmaken, maar hij kan niet meer schrijven van de kou en hij is zwak van de honger." 
 
"Goed, ik blijf nog één nacht," zei de zwaluw, "moet ik hem ook een robijn brengen?" 

"Een robijn heb ik niet meer," zei de prins, "maar mijn ogen zijn gemaakt van kostbare saffieren. 
Neem één van mijn ogen en breng die naar hem toe. Hij kan er eten en brandstof voor kopen en 
dan zijn stuk afmaken." 

"Dat kan ik niet doen," zei de zwaluw en begon te huilen. 

"Kleine zwaluw," zei de prins, "doe toch wat ik je vraag!" 

En de zwaluw nam een oog van de prins en vloog ermee naar het zolderkamertje van de schrijver. 
Door een gat in het dak kon hij binnenkomen. De jongeman zat met zijn hoofd in zijn handen en 
hoorde de vogel niet. Maar toen hij opkeek zag hij de prachtige saffier op de tafel liggen. "Zou die 
komen van iemand die mijn werk waardeert?" dacht hij. "Nu kan ik mijn toneelstuk afmaken!" 

Intussen vloog de zwaluw terug naar de prins. "Nu moet ik afscheid nemen," zei hij. 

"Och, kleine zwaluw," zei de prins, "wil je nog één nacht bij me blijven?" 

"Het is al winter," zei de zwaluw, "het zal wel gauw gaan sneeuwen. In Egypte schijnt de zon warm 
op de groene palmbomen. Daar wil ik mijn nest gaan bouwen. In de lente kom ik weer terug en 
neem dan twee edelstenen voor je mee, een robijn roder dan de roodste roos en een saffier blauwer 
dan de blauwste zee." 

"Beneden op het plein," zei de prins, "staat een meisje dat lucifers verkoopt. Ze heeft haar lucifers 
in de goot laten vallen waardoor ze nat zijn geworden. Ze kan ze nu niet meer verkopen en als ze 
zonder geld thuiskomt, zal haar vader haar slaan. Ze huilt en bibbert van de kou, want ze heeft geen 
schoenen of kousen aan en ook niets op haar hoofd. Neem met je snavel mijn andere oog eruit en 
geef het haar, dan zal haar vader haar niet slaan." 

"Je andere oog kan ik er niet uithalen," zei de zwaluw, "dan zou je helemaal blind zijn!" 

"Kleine zwaluw," zei de prins, "doe toch wat ik je vraag!" En de zwaluw nam het andere oog van de 
prins en vloog ermee naar beneden. Hij fladderde boven het meisje met de lucifers en liet de saffier 
op haar open hand vallen. "Wat een mooi stukje glas!" riep het meisje uit en ze holde lachend naar 
huis. De zwaluw vloog terug naar de prins. 

"Nu ben je blind," zei hij, "en daarom blijf ik voorgoed bij je." 
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"Nee, kleine zwaluw," zei de prins, "jij moet naar Egypte." 

"Ik zal altijd bij je blijven," zei de zwaluw en hij viel in slaap aan de voeten van de prins. 

De volgende morgen ging hij op de schouder van de prins zitten en vertelde hem verhalen over wat 
hij had gezien in vreemde landen. 

"Kleine zwaluw," zei de prins, "je vertelt me over wonderlijke dingen uit andere landen, maar vlieg 
nu over mijn stad en vertel me wat je daar ziet." 

De zwaluw vloog over de grote stad en zag hoe de rijke mensen aten en dronken in hun mooie 
huizen, terwijl de bedelaars bij de poorten honger hadden. Hij vloog donkere straten in en zag de 
witte gezichtjes van hongerende kinderen. Onder een brug lagen twee kleine jongens in elkaars 
armen om warm te blijven. De zwaluw vloog terug en vertelde de prins wat hij had gezien. 

"Ik ben bedekt met goud," zei de prins, "neem het stukje voor stukje van me af en geef het aan de 
armen." 

En de zwaluw deed wat de prins hem vroeg. Telkens vloog hij met een stukje bladgoud in zijn snavel 
naar de straten waar de arme mensen woonden. En de gezichtjes van de kinderen kregen kleur, ze 
lachten en speelden op straat. "We hebben nu brood om te eten!" riepen ze. Maar de gelukkige 
prins werd langzamerhand helemaal grauw en grijs. 

Toen kwam de sneeuw en het begon te vriezen. De kleine zwaluw kreeg het steeds kouder, maar hij 
wilde niet bij de prins weggaan, hij hield te veel van hem. Hij pikte kruimels op bij de deur van de 
bakker en probeerde warm te blijven door met zijn vleugels te slaan. 

Maar tenslotte wist hij dat hij ging sterven. Hij had nog net genoeg kracht om nog één keer op de 
schouder van de prins te vliegen. 

"Dag, lieve prins," fluisterde hij. 

"Ik ben blij dat je eindelijk naar Egypte vertrekt, kleine zwaluw," zei de prins, "je bent hier al te lang 
gebleven." 

"Ik ga niet naar Egypte," zei de zwaluw. 

Hij streek met zijn kopje langs de grijze wang van de gelukkige prins en viel dood aan zijn voeten 
neer. Op dat ogenblik klonk er een vreemd krakend geluid binnen in het standbeeld. Het hart van 
lood van de prins brak in tweeën.  

(Wilde, 1888) 

Voorbeeldvragen - Waar zou de gelukkige prins om moeten huilen? 

- Wat bedoelt de prins met ‘alle lelijkheid en ellende van mijn 

stad’? Geef concrete voorbeelden. 

- De prins begint zijn robijnen en goud te geven aan de mensen in 

de stad. Waarom denk je dat hij dat doet? 
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Voorbeeldactiviteit Deel de tekenbenodigdheden uit en verdeel de klas in groepjes van twee. 

Laat twee leerlingen twee tekeningen maken:   

1. De eerste tekening is van een prachtig (lees: vrolijk, veilig, prettig) huis/ 

kasteel/ hutje/ flat dat getekend wordt met het rode tekenkrijt.  

2. De tweede tekening wordt getekend door de tekenpartner, die op de 

achterkant van de eerste tekening de binnenkant van dit prachtige huis 

tekent, maar het blijkt een lelijke (lees: verdrietige, pijnlijke, moeilijke) 

kant te zijn. Deze kant wordt getekend met het zwarte tekenkrijt.   

Vertel de leerlingen dat ze de ‘lelijkheid’ van de stad, op de achterkant 

van de mooie kant van de stad, zelf mogen bepalen. Ze laten zich 

inspireren door wat hun partner getekend heeft, ze mogen hiervoor 

overleggen met elkaar.  

Na een tijdje mogen de leerlingen beide kanten van de tekening 

uitleggen. Waarom hebben ze voor bepaalde elementen gekozen voor 

‘de mooie kant’? Of wat voor ellende hebben ze getekend aan de 

achterkant. Net als in het verhaal van de gelukkige prins ziet de prins 

namelijk zelf de lelijkheid van de stad niet op het moment dat hij omringd 

is door schoonheid. Daar heeft hij anderen (of een andere situatie) voor 

nodig en daarom laat je de leerlingen hun tekening uitleggen aan elkaar. 

De dubbele tekening symboliseert de twee werelden waarin de prins 

geleefd heeft: de mooie zorgeloze binnen zijn paleismuren, en de 

verdrietige wereld die zich ‘achter de gevels’ van andere huizen bevindt. 

(Cotterink , 2008) 
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6.3.3 Niveau 3 

Tekst 1: 

De laatste uren van Samuel Koch 
 

Inhoud Het verhaal schetst de laatste uren van Samuel Koch, een joodse man die 

door een Duitse officier wordt afgeranseld en vervolgens op het laatste 

in de verbrandoven wordt verbrand.  

De man stond voor hem en bekeek hem met de ogen van een roofdier. Het embleem op zijn kepie 
glom in het licht van de zon. Weerkaatste de zon in honderdvoudige glinsteringen. 
 
“UITTREKKEN” (Duits accent) 
 
Aarzeling, geroezemoes, verstomming. Er viel een angstaanjagende stilte over het plein. 
 
“UITTREKKEN” (Duits accent) 
 
De stem had een metaalachtige klank die zijn trommelvliezen doorboorde, zijn keel dichtkneep en 
vreemde golven naar zijn hoofd zond. Heet, koud, heet, koud. 
De roofdierogen keken; ze zochten en verpletterden. Ze rolden in hun kassen en ontnamen hem 
de lucht om te ademen, het licht om te zien. 
De glans in haar ogen. De koele aanraking van haar vingers. De frisheid van haar lippen. Het zachte 
in haar stem. De overgave van haar lichaam. Haar leven. 
Koude ogen boorden zich in de zijne. Hij rilde. 
De zwarte leren handschoen hanteerde de zweep. Gleed tergend langzaam over zijn gezicht. Bleef 
rusten op zijn slapen. Trilde bij zijn oren. Suisde over zijn haren. Striemde hem. Beet hem in zijn 
hoofd, zijn kaken, zijn mond. Verscheurde het weke vlees van zijn rug. Hij stortte neer. Voelde de 
modder rond zijn vingers. Hij rook de geur van rottende aarde. 
 
“VOOR DE LAATSTE KEER, UITTREKKEN!” (Duits accent) 
 
Langzaam kroop hij overeind. Bevend vonden zijn handen de knoopjes van zijn hemd en broek. 
Ontwarden de veters van zijn schoenen. Ontblootten stuk voor stuk elk lichaamsdeel. Met een dof 
geluid vielen de kledingstukken naast hem neer. 
 
“HOOFD OMHOOG, SCHWEINEHUND” (Duits accent) 
 
Beschaamd hief hij zijn hoofd. Hij zag hele rijen lichamen. Borsten. Dijen. Ogen. Lippen. Armen. 
Handen. Lange haren. Korte haren. Jong, oud, jong, oud… kinderen. 
 
“NEE, GEEN KINDEREN, ALSJEBLIEFT GEEN KINDEREN!” 
 
“SCHWEINEHUND, KOM HIER!” (Duits accent) 
 
Schuifelende voeten door de modder. Angstig bonzen van zijn hart. Suizende geluiden in zijn oren. 
Een bloedsmaak in zijn mond. Rauwe kreten over de vlakte. Moeder, kind, moeder, kind… 
Omstrengelde handen. Versmolten lichamen. Verkoolde kadavers. 
“NEE, IN GODSNAAM NEE!” 
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Weer suisde de zweep over zijn lichaam. Brak zijn botten. Brak zijn weerstand. Verplichtte hem 
naar de rijen blanke lijven te kijken die nu langzaam in beweging kwamen; In de verte, tussen een 
wazige rij bomen, verscheen het hellevuur. De naakte lichamen verdwenen achter een groen luik. 
Het geluid van schuifelende voeten stierf weg. De stank van verbrand vlees drong in zijn 
neusgaten. Hij bleef liggen. Verroerde geen vin. Bewegingsloze handen. Bewegingsloze voeten. 
Bewegingsloos lichaam. Krampachtige spieren. Versnelde hartslag. Naakt lichaam onder de 
schroeiende zonnestralen. 
 
Zon, vogels, lucht, jurk, knoopjes, borsten, dijen, lippen, tong, warmte, tederheid, beloftes… Naakt 
lichaam onder de zonnestralen. Zachte satijnen huid; Strelende handen. Glijden, glijden, glijden. 
Wegebben in het niets. Niet meer denken. Niet meer ademen. Niet meer dromen. Alleen maar 
zijn. 
 
Het krampachtige verdween uit zijn spieren. Zijn hoofd zonk in de modder. De ontbinding steeg uit 
de aarde op en drong in zijn neusgaten, zocht zich een weg naar zijn maag, zijn longen, zijn 
darmen, zijn blaas. Tussen zijn benen spande het. 
 
Waar waren de glimmende laarzen? Waar was de zweep, Waar waren de roofdierogen? Geen 
geluid. Niets bewoog. Langzaam opende hij zijn ogen; Hij zag de grijze modder waar afdrukken van 
laarzen duidelijk in afgetekend waren. Daar lagen zijn kleren. 
Moeizaam kwam hij overeind. Stond als een hond op vier poten. Trok de kleren naar zich toe, 
maar viel weer neer in de stinkende modder. 
Wie had hier op deze plaats gelegen? Welke voeten hadden hier gestaan? Welke gedachten waren 
verdreven? 
Hij slikte. Hij hoorde naderende stemmen, weer wegstervende stemmen, kreten, schoten. 
 
Waar was hij? Hoe lang lag hij al op deze plaats? Zijn huid gloeide, maar hij had de kracht niet 
meer om op te staan. Het leven in zijn oren vervaagde. Het licht in zijn ogen brak. Traag zonk zijn 
hoofd in de grijze modder. De modder bedekte zijn oren, kuste zijn mond. Omarmde zijn 
gekneusde lichaam dat naakt en weerloos was. 
 
“OPSTAAN, DU SCHWEIN!” (Duits accent) 
 
Wie riep daar? Waar was het licht gebleven? Waar waren de geluiden? Wie was hij? Moeizaam 
keek hij op. Het grauwe licht van de avond drong in zijn ogen. Zijn korstige lippen prevelden 
woorden, een naam: 
“Katinka, laat mij drinken, ik heb dorst, Katinka!” 
 
Katinka, Lieve Katinka, waar ben je? Kom Katinka, bied me je lichaam. Bied me je leven. Schenk me 
je zoon. Oh, lieve, kleine Katinka. Je buik bolt rond onder de te nauwe jurk. Ik zie het heuveltje van 
je navel. Ik ruik de geur van je beschaduwde oksel. Je bent vrouw, Katinka. Mijn vrouw. Eindelijk. Ik 
leg mijn hand op je bolle buik. Ik voel het kind bewegen.  
 
“OPSTAAN, HEB IK U GEZEGD!” (Duits accent) 
 
Weer doorboorde de metalen stem zijn trommelvliezen. Schakelde zijn denken uit. Liet zijn adem 
in zijn keel stokken. Hij zag de glimmende laarzen. De zwarte roofdierogen die elke beweging in 
zich opnamen.  
 
Groot en krachtig stond de Duitse officier voor hem. Wijdbeens. Als een god die boven alles 
uitsteeg. De laars doorkliefde de lucht en kwam met een doffe slag in zijn zij terecht. Hij braakte 
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Tekst 2: 

Kwade gedachten - Annie M.G. Schmidt 
 

Inhoud Een koning wil dat zijn zoon, de prins, trouwt met een mooie prinses die 

geen slechte gedachten heeft. De kamerheer zoekt voor hen uit welke 

prinses geen kwade gedachten heeft en hij vindt er één. Maar zij heeft 

helemaal géén gedachten en dat wil de prins niet. Op die manier ontmoet 

hij een meisje, geen mooie prinses, die wél gedachten heeft. 

 
“Je moet eens aan trouwen denken.”, zei de oude koning tot zijn zoon. 
“Met wie moet ik dan trouwen?” vroeg de prins lusteloos. 
“Met een mooie prinses,” zei de koning. “En niet alleen mooi, maar ook goed. Ze mag geen enkele 
kwade gedachte hebben, nooit ofte nimmer.” 
“Zo iemand vinden we immers niet,” zuchtte de prins. 
Maar de koning riep zijn kamerheer. “Vanmiddag komen er elf prinsessen op zicht. Wij zullen wel 
kijken wie de mooiste is, maar jij, m’n waarde kamerheer, jij moet kijken of ze slechte gedachten 
hebben.” 
Zo gebeurde het. ’s Middags zaten er elf prinsessen op het gazon. Ze zaten op plastic 
schommelstoelen en zwegen bedrukt, want ze waren erg zenuwachtig. 
“Nu!” zei de koning. 

bloed. Traag kwam hij omhoog. Voelde zijn hart in zijn keel bonzen. Hij zag onduidelijke beelden 
aan zijn ogen voorbijtrekken. Moeder, vader, broer… Katinka. 
Maar de laars scheurde zijn gedachten aan flarden; Schopte hem verder en verder weg van de 
plaats waar hij voor de eerste keer met het kamp was geconfronteerd. 
Korter en korter werd de afstand tussen hem en de schuifelende, naakte lijven die zich naar de 
Groene Poort begaven. Hij sloot aan, zijn hoofd gebogen, zijn blik afgewend. 
 
Voor hij in de gapende muil verdween, keek hij nog even om. De roofdierogen gluurden, maar 
verlamden hem niet. Een glimlach verscheen om zijn lippen. 
Vaarwel Katinka. 
Toen viel de Groene Poort achter hem dicht. 
 
(De Landtsheer, 1994) 
 

Voorbeeldvragen - Wat gebeurt er volgens jou in dit verhaal? 

- Waarom roept de Duitser zo hard? Waarom is hij zo gemeen? 

- Hoe zou jij je voelen als iemand zo tegen je deed? 

- Wat gebeurt er op het einde van het verhaal? 

Voorbeeldactiviteit Hier kan je als leerkracht mooi de link leggen met een lesje 

geschiedenis. Je kan een documentaire laten zien over Anne Frank of 

voorlezen uit haar dagboek. Vertel de leerlingen wat er gebeurde met 

de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

 

Noot: Als je denkt dat je klas dit verhaal niet aankan vanwege de harde 

taal of donkere thematiek, laat het verhaal dan voor wat het is of 

bewerk het verhaal en laat de harde stukken eruit.  
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De kamerheer begon bij de eerste prinses, een blonde. “Bah!” riep hij en hij deinsde achteruit. 
“Walgelijk! Horzels om haar heen!” 
Bij de tweede riep hij: “Zwarte torren… wel duizend!” Bij de derde rende hij zelfs verschrikt weg en 
brulde: “Woedende wespen… help!” En zo ging het door, het hele rijtje langs. 
Hij zag om al die mooie hoofdjes afschuwelijke insecten vliegen, dat waren de kwade gedachten van 
de prinsessen. De koning en de prins stonden erbij. Ze konden de insecten niet zien, maar ze waren 
vol bewondering voor de knappe kamerheer. 
Eindelijk, bij de elfde prinses, stond de kamerheer lang stil. Hij liep om haar heen, keek, luisterde en 
snuffelde aan haar krullen. “Niet te geloven,” mompelde hij. “Geen enkele kwade gedachte. Geen 
ziertje kwaad bij dit meisje. Ik sta voor haar in.” 
“Wel,” zei de koning opgewekt. “Dan zijn we klaar.” 
De overige tien prinsessen werden haastig naar huis gestuurd in karossen. Ze kregen allemaal voor 
’t weggaan nog gauw een stuk cake om hen te troosten, maar ze waren toch diep beledigd, dat kon 
je zien. 
En de elfde prinses werd de verloofde van de prins. Ze was ongelofelijk mooi, dat moet gezegd 
worden. Ze had diepblauwe ogen en kastanjebruine haartjes en ze was zo blank als een porseleinen 
poppetje. 
“Ziezo,” zei de koning en hij wreef zich in de handen. “Dat is weer voor mekaar. Ben je gelukkig, m’n 
zoon?” 
“Nee,” zei de prins. 
“Maar jongen,” riep de koning verschrikt. “Zo’n mooie verloofde van koninklijken bloede en dan nog 
helemaal zonder kwade gedachten.” 
“Tja,” zei de prins, “het is best mogelijk dat ze geen kwade gedachte heeft. Maar als u het mij vraagt, 
heeft ze helemaal geen gedachten. Geen kwade maar ook geen goede. 
“Kom, wat hindert dat?” riep de koning luchtigjes. “Ze wordt later koningin en een koningin hoeft 
geen gedachten te hebben. Als ze maar kan wuiven achter het raampje van haar rijtuig. Als ze maar 
kan glimlachen en mooie woordjes uit het hoofd kan leren. Dan hoeft ze helemaal niet te denken!” 
De prins zweeg. Die dag ging hij varen met zijn mooie verloofde in een bootje. Ze roeide langzaam 
de rivier op. Langs de groene oevers bloeiden overal paarse en gele lisbloemen in de zon. 
“Denk je dat er een hemel bestaat?” vroeg de prins. 
De prinses keek hem verwonderd aan. Ze zweeg en hij begreep dat ze daar geen gedachte over had. 
Hij roeide zwijgend verder en ze kwamen langs een oud, armelijk vervallen hutje dat aan de 
rechteroever stond. 
“Waarom is de ene mens rijk en de andere arm?” vroeg de prins. 
De prinses keek hem verwonderd aan. Ze zweeg en hij begreep dat ze daar geen gedachte over had. 
Hij roeide zwijgend verder en ze kwamen langs een oud, armelijk vervallen hutje dat aan de 
rechteroever stond. 
“Waarom is de ene mens rijk en de andere arm?” vroeg de prins. 
Weer keek de prinses hem verbaasd aan. Haar gezicht was mooier dan ooit, maar de prins werd 
korzelig, omdat hij zag dat ze nooit over die vraag had nagedacht en er ook niet over kòn nadenken. 
Ze had immers nooit gedachten. 
“Ik maak het bootje hier even vast,” zei de prins. “Wacht hier op mij. Ik wil dat hutje vanbinnen 
bekijken.” 
De prinses bleef geduldig zitten en liet het stromende water door haar vingers glijden, terwijl het 
bootje schommelde aan de kant. Intussen duwde de prins de deur van de hut open. 
Daar, op een oude wrakke stoel zat een armzalig gekleed meisje met donkere ogen. Ze was bezig 
aardappelen te schillen en ze keek verwonderd naar de mooie prins. 
“Dag,” zei de prins en hij blijf staan kijken, terwijl zij verder schilde; 
“Dag,” zei het meisje. 
“Waarom…” zo vroeg de prins. “Waarom is een bloem mooier dan een mand schillen?” Het meisje 
liet haar aardappelmes even rusten en dacht na. Toen zei ze: “Maar is een bloem mooier dan een 
mand schillen? Weet je dat wel zeker?” 
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En de prins keek en vond de mand schillen op haar schoot mooier dan alle bloemen van de aarde. 
Dat was vreemd, maar hij vond het nu eenmaal en hij wist niet waarom. Hij wist allen dat dit meisje 
gedachten had. 
Hij nam haar zachtjes bij de arm en liep met haar door de groene velden naar huis. De prinses in het 
bootje was hij totaal vergeten en toen hij met het arme meisje in het paleis kwam, zei hij tot zijn 
vader die zat te knikkebollen op de troon: “Vader, dit is mijn bruid. Ze denkt!” 
“Maar jongen,” riep de koning verschrikt. “Je had toch al een bruid? En dit… dit is een vies meisje. 
Met een aardappelmesje in haar hand! Wat zullen de mensen wel zeggen? En wat een smerige jurk!” 
“Dat is te verhelpen,” zei de prins. “Jurken genoeg op de wereld.” 
Intussen was de kamerheer naderbij gekomen. Hij gaf een kreet van schrik toen hij het meisje zag 
en riep: “Een hommel! Een dikke bruine hommel vliegt om haar hoofd! Ze heeft een kwade 
gedachte!” 
“Eentje maar?” lachte de prins. “Waar dacht je aan, liefje?” Het meisje bloosde en zei: “Ik dacht, wat 
een dwaze koning die er iets om geeft wat de mensen zullen zeggen!” “Ziet u wel?” riep de 
kamerheer driftig. “Een boze gedachte.” 
 
“Beter dan helemaal geen gedachte,” zei de prins en hij kuste zijn meisje, hoe vies ze ook was. Toen 
moest ze in bad en onmiddellijk daarna werd de bruiloft gevierd. 
De stoet reed langs de rivier en de bruidegom zag tot zijn schrik dat de mooie prinses nog steeds in 
het bootje zat te wachten. “Ik was haar vergeten…” riep hij. “Vraag haar of ze in het achterste rijtuig 
wil plaatsnemen.” 
 
Zo gebeurde het en de prinses vond het best en dacht er verder niet over na, want ze dacht immers 
nooit. 
De bruiloftsstoet reed naar de kerk en iedereen was gelukkig behalve de kamerheer. Hij sloeg met 
zijn stok in het rond en bromde: “Overal insecten in de kerk! Torren en kevers, wespen en blauwe 
vliegen en giftige bijen… foei… foei!” 
 
Maar niemand trok zich daar een sikkepit van aan. 
 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

Voorbeeldvragen - Zouden jullie graag willen trouwen? Waarom wel of niet? 

- Zouden jullie ook luisteren naar je vader of moeder? Stel dat je 

met een bepaald meisje of een bepaalde jongen niet mag 

trouwen, zou je het dan ook niet doen? 

- Boven heel wat prinsessen vlogen vliegen en torren, wat zouden 

die voorstellen? 

Voorbeeldactiviteit De leerkracht start met het vragen aan de leerlingen ‘Wie heeft al 

weleens kwade gedachten?’. Op deze vraag moeten de leerlingen enkel 

antwoorden met ja of neen.  

De leerkracht zal allerlei tekenmateriaal uitdelen en vragen aan de 

leerlingen om zichzelf te tekenen en vervolgens de kwade gedachten die 

rond hen vliegen erbij te zetten.  

Achteraf mogen de leerlingen aan elkaar in een kringgesprek vertellen 

welke kwade gedachten ze zoal hebben. De leerkracht kan gemakkelijk 

inpikken op een kwade gedachte en het gesprek op gang brengen. 
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Tekst 3: 

Toen de eekhoorn op een keer niets te doen 
had 

 

Inhoud De eekhoorn verveelde zich en kwam op het idee om zich te verkleden 

zoals een spin. Hij doet de spin dan ook helemaal na maar komt in de 

problemen. De spin wil hem namelijk niet helpen met uit het web te 

geraken. De reiger komt uiteindelijk de finale redding brengen maar 

waarschuwt de eekhoorn als hij dit nog eens zou doen. 

 
Toen de eekhoorn op een keer niets te doen had, verkleedde hij zich als de spin en ging naar de spin 
toe. 
De spin zag hem aankomen en wist niet wat hij zag. ‘Maar… maar… dat ben ik zelf…’ hakkelde hij. 
En zo snel hij kon, rende hij naar de verste hoek van zijn web. 
‘Ja,’ zei de eekhoorn. ‘Dit ben jij zelf!’ 
‘Maar dat kan niet!’ riep de spin. ‘Dat mag niet! Ik bedoel: ik ben toch alleen ik?’ 
Het zwarte zweet verscheen op zijn voorhoofd en zijn harige benen trilden op hun draden. 
‘Nee. Dit mag ook niet,’ zei de eekhoorn, ‘maar toch is het zo.’ 
Met moeite kon hij zijn lachen houden, terwijl met evenveel moeite de spin zich op de been wist te 
houden. De wereld leek wel om hem heen te draaien. 
 
De eekhoorn stond op een dunne tak van de berkenboom. Heel voorzichtig stapte hij op het web. 
Maar verkleden is één ding, langs een web lopen is een ander ding. Al na twee stappen platen zijn 
voeten vast aan de kleverige draden van het spinnenweb. 
‘Help!’ riep hij. ‘Help!’ 
‘Dat lijkt helemaal niet op mijn stem,’ zei de spin. 
‘Help me dan toch, spin. Ik ben het!’ 
‘Nee, ik geloof dat ik het helemaal niet ben,’ zei de spin en hij deed een paar stappen naar voren om 
zichzelf beter te zien. ‘Nee’, zei hij toen vastbesloten. ‘Nu weet ik het zeker. Ik ben het niet.’ 
De eekhoorn worstelde wanhopig om zich lost te maken. In de worsteling vielen zijn spinnenpoten 
af en kwam zijn staart tevoorschijn. 
‘Nou ja,’ lachte de spin. ‘Nu lijkt het al helemaal niet meer op mij. Ik was bang voor niets!’ 
Hij draaide zich om, liep naar het midden van het web en viel, na de ontmoeting met zichzelf, in een 
diepe slaap. 
Het was de reiger die de eekhoorn tenslotte bevrijdde, de krekel die hem thuisbracht en de giraffe 
die hem ’s avonds vertelde dat hij nooit meer zoiets moest doen. Nu was het avontuur nog goed 
afgelopen, maar de snoek had eens de baars nagedaan, aan de rand van de vijver, en niemand had 
ooit meer van hem gehoord. 
‘De snoek?’ vroeg de eekhoorn. 
‘Precies,’ zei de giraffe. 
De eekhoorn boog zijn hoofd, liet de giraffe uit, stapte in bed en droomde die nacht van niets, zo 
diep sliep hij. 
 
(Tellegen, Misschien wisten zij alles, 2018) 

Voorbeeldvragen - Als jullie je mochten verkleden, in wat of wie zouden jullie je 

verkleden? 

- Denk je dat de eekhoorn los zou kunnen komen uit het web? Hoe 

zal hij dat doen?  
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- Hoe zal het verhaaltje aflopen? 

- Wat zou er gebeurd zijn met de snoek? 

Voorbeeldactiviteit De leerlingen knutselen een web en een bijhorende spin. Deze activiteit 

kan je bijvoorbeeld doen in de periode rond ‘Halloween’. De leerkracht 

kan eventueel eerst nog een aantal weetjes over de spin en het web 

vertellen. Vervolgens maken de leerlingen een web uit draad en een 

bijhorende spin. 

 

Tekst 4: 

‘Val jij nooit om?’ 
 

Inhoud De reiger vertelt aan de eekhoorn en de andere beesten dat hij nooit kan 

omvallen. De eekhoorn gelooft het niet en wil alles proberen om de reiger 

toch maar te doen omvallen. Hij roept de hulp in van de andere dieren. 

 
‘Val jij nooit om?’ vroeg de eekhoorn toen hij de reiger op één been in het riet zag staan. 
‘Nee,’ zei de reiger. ‘Ik kan niet omvallen.’ 
‘Heb je het weleens geprobeerd?’ vroeg de eekhoorn. 
‘Ja, heel vaak,’ zei de reiger. ‘Maar ik kan het niet.’ 
‘Volgens mij kan iedereen omvallen,’ zei de eekhoorn. 
‘Maar ik niet,’ zei de reiger. 
Even was het stil. Toen zei de eekhoorn zachtjes: ‘Ik weet zeker dat je kunt omvallen.’ 
‘Kikker,’ zei de reiger en hij draaide zijn hoofd om in de richting van de kikker die op een groot 
lelieblad zat. ‘Kan ik omvallen?’ 
‘Nee, zei de kikker. ‘Maar ik wel!’ 
Hij rekte zich uit, ging op één been staan, wankelde, glibberde, riep ‘Hola’ en viel achterover in het 
water. 
Even later klom hij weer op het lelieblad en riep: ‘En? Viel ik niet schitterend?’ 
‘Ja,’ zei de reiger, ‘schitterend. Ik kan dat niet.’ 
Maar de eekhoorn wilde hem niet geloven. 
‘Als je nou dat been waar je op staat eens omhoog gooit,’ zei hij. 
‘Dan val je vast.’ 
‘Ik kan dat been niet omhooggooien,’ zei de reiger. 
‘Waarom niet?’ 
‘Het is onwrikbaar.’ Hij fronste zijn wenkbrauwen en zei: ‘Geloof me nou toch.’ 
‘Wil je graag omvallen?’ vroeg de eekhoorn. 
‘Heel graag,’ zei de reiger. ‘Heel heel graag.’ Er gleed een traan uit zijn oog langs zijn wang naar 
beneden. 
 
De eekhoorn besloot de hulp van de mier en de andere dieren in te roepen. Volgens de mier kon 
iedereen omvallen. ‘Zelfs de walvis’ zei hij. ‘En de worm.’ Hij wist dat zeker. 
Algauw verzamelde zich een groot aantal dieren aan de oever van de rivier. Ze konden allemaal 
goed omvallen en ze wilden de reiger graag een dienst bewijzen. 
De olifant had als eerste een idee. Samen met de neushoorn rende hij in volle vaart op de reiger af 
en botste tegen hem aan. Het was een harde klap. De neushoorn en de olifant vielen op hun rug in 
het water en spartelden beteuterd rond. 
Maar de reiger stond daar nog, op één been, en zei alleen maar: ‘Au.’ 
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Daarna probeerden de andere dieren de reiger te laten omvallen. Ze kietelden hem, maakten 
onverwachte geluiden vlak achter zijn oren, vertelden hem zeer eigenaardige verhalen, lieten een 
dampende schubbentaart voor zijn snavel heen en weer bungelen en gingen zo hard mogelijk op 
zijn tenen staan. Maar de reiger viel niet om. 
‘Er zijn dagen.’ Mompelde de mol, die een gang onder de voet van de reiger groef, ‘dat alles 
instort. Wat je ook doet.’ 
‘Ja,’ zei de mier. ‘Zulke dagen zijn er.’ 
Toen de zon achter de horizon verdween, gaven de dieren hun pogingen op en gingen naar huis. 

De reiger bleef alleen achter, in de schemering, tussen het riet, bij de oever van de rivier. Ik sta maar 
en sta maar, dacht hij bedroefd. En af en toe wierp hij een jaloerse blik in de richting van de kikker, 
die op het lelieblad heen en weer sprong en telkens moeiteloos uitgleed en omviel. 

(Tellegen, Misschien wisten zij alles, 2018) 

Voorbeeldvragen - Wat bedoelt de reiger met ‘mijn been is onwrikbaar’? 

- Zal het de eekhoorn lukken om de reiger te doen omvallen? Wat 

zal de eekhoorn hiervoor proberen? 

- Vallen jullie weleens om? Wanneer was de laatste keer en wat is 

er toen gebeurd? 

Voorbeeldactiviteit De leerkracht vertelt de leerlingen dat de reiger symbool staat voor 

meditatie, zwijgzaamheid en evenwicht. Om met de leerlingen aan sport 

te doen en ze ook eens iets rustigs te laten doen, kan de leerkracht samen 

met hen yoga doen.  

Afspraken moeten worden gemaakt. De leerlingen moeten zwijgen 

tijdens de les, niet lachen wanneer ze proberen te mediteren (kan aan de 

hand van de ontspanningsoefeningen die te vinden zijn bij de 

drempeloefeningen in ons pakket) en ze moeten proberen hun 

evenwicht te houden. Wie zal net als de reiger niet omvallen tijdens de 

oefeningen? (Westeneng, s.d.) 
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6.4 Thema 3: milieu, gezondheid en veiligheid 

6.4.1 Niveau 1 

Tekst 1: 

Geen auto te zien 
 

Inhoud Tess mag van haar papa de krant halen maar daarvoor moet ze eerst een 

straat oversteken. Ze laat wat geld vallen en wil het oprapen terwijl het 

rood is. Gelukkig is Ken de buurjongen er om haar te stoppen. Hij wijst 

haar op de gevaren van een rood licht te negeren. 

 
Tess mag een krant halen voor papa. In de winkel op het plein. 
Het plein is twee straten ver. 
Aan de hoek moet Tess naar de overkant. 
‘Opletten, Tess,’ zegt mama. 
‘Je mag pas oversteken als het licht op groen staat.’ 
‘Weet ik toch,’ zegt Tess. 
Mama geeft haar het geld voor de krant. 
Tess huppelt weg. Ze danst over de stoep. 
Van rechts naar links. Van links naar rechts. 
Ze houdt het geld goed vast. 
Ze hupt op één voet. Linkervoet. Rechtervoet. 
Nu is ze aan de hoek. 
Het licht springt op rood. 
Tess blijft staan. 
Oei! Eén geldstuk glijdt uit haar hand. Het valt op de grond. 
Het rolt in de goot. En verder nog. 
Helemaal naar het midden van de weg. 
Tess kijkt naar het licht. Rood, rood, rood! 
Tess kijkt naar links. En naar rechts. 
Geen auto te zien. En ook geen fiets en geen bus. 
In het midden van de rijweg ligt het geldstuk. 
Ik ben heel vlug, denkt Tess. Nog vlugger dan een haas. 
Ze stapt van de stoep. 
‘Halt!’ roept iemand achter haar. ‘Niet doen! Niet doen!’ 
Tess kijkt om. 
Het is Ken van de buren. 
Ken pakt Tess beet. 
‘Het licht staat op rood,’ wijst hij. 
Er raast een auto langs. Met gierende banden. 
‘Zie je nu wel,’ zegt Ken. ‘Bij rood moet je blijven staan.’ 
‘Maar het geld…’ stamelt Tess. 
‘Dat rapen we op als het licht op groen staat,’ zegt Ken. 
En dat doen ze. 
Dan halen ze samen de krant. 
In de winkel op het plein. 
 
(van Cleemput, 1997) 
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Voorbeeldvragen - Wat doe je als je de straat wil oversteken en er staan geen 

lichten?  

- Wat doe je als er wel lichten staan en je wil de straat oversteken? 

- Wat zal er gebeuren met Tess wanneer ze het geldstuk probeert 

op te rapen? 

Voorbeeldactiviteit De leerkracht kan een memory maken van allerlei belangrijke 

verkeersborden. Zo leren de leerlingen spelenderwijs de verkeersborden 

kennen. Wanneer ze de kaartjes omdraaien, moeten ze voor de hele klas 

zeggen waarvoor het bordje staat. Wanneer ze twee dezelfde kaartjes 

hebben omgedraaid, mag de speler ze houden. 

De leerkracht kan er ook voor kiezen om te werken met een 

routebeschrijving. De leerlingen zitten per twee. De een zal de kaart 

krijgen en een autootje of een pion. De ander krijgt een begin- en 

eindpunt op de kaart. De ene leerling legt dan zo de weg uit aan de ander 

en de andere leerling moet de routebeschrijving volgen met zijn pion.  

Als het mooi weer is en op de school zijn er fietsen beschikbaar, kan de 

leerkracht kiezen om een fietstocht te maken. Tijdens die fietstocht toont 

ze een aantal borden aan en toont de leerkracht steeds voor hoe de 

leerlingen zich in het verkeer moeten gedragen. 

 

Tekst 2: 

Worst met appelmoes 
 

Inhoud Anke blijft bij Jesse eten. Anke gaat altijd met haar mama om 

boodschappen in de supermarkt, terwijl de papa van Jesse vaak in de tuin 

zijn boodschappen kan halen. Dat zorgt voor een komisch effect wanneer 

Anke de worm in de appel niet herkent.  

 
Anke blijft bij Jesse eten. 
De vader van Jesse heeft gekookt. 
Worst met appelmoes: daar is Anke dol op. 
Jesses papa deelt de worst in vier stukken. 
Eén voor mama, één voor Anke, één voor Jesse en één voor Sara. 
 
‘Papa, waarom eet jij niet?’ vraagt Sara. 
‘Is er iets mis met de appelmoes?’ 
‘Nee hoor, die maakte ik van appels uit de tuin,’ zegt papa. 
Appels uit de tuin: dat vindt Anke leuk. 
Zij kopen altijd appels in de winkel. 
‘In onze appels zit geen gif,’ zegt Jesse. ‘Onze appels zijn beter.’ 
‘Gif?’ vraagt Anke. 
‘Gif tegen de beestjes,’ zegt Jesse. 
Anke proeft van de appelmoes: heerlijk! 
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‘Waarom eet jij geen worst?’ vraagt mama. 
‘Ik word te dik,’ zegt papa. 
‘Je moet toch iets eten,’ zegt mama. 
‘Eet een appel, elke dag. Dan word je bijna nooit ziek.’ 
 
Papa gaat naar de tuin en raapt een appel uit het gras. 
Die ziet er wel een beetje vies uit. 
Papa spoelt hem schoon. 
Hij neemt een mes en snijdt de appel door. 
‘Hé, bah! Wat is dat?’ roept Anke. 
‘Een kleine worst! En ze leeft nog! 
De anderen lachen. 
‘Dat is een worm,’ zegt Jesse. ‘Ken je dat niet?’ 
Nee, dat heeft Anke nooit gezien. 
In de appels van de winkel zitten geen wormen. 
‘Nu heb je toch nog worst bij je appel,’ lacht Sara. 
‘Nee hoor,’ zegt papa. 
‘Deze worst is veel te klein en veel te lief. 
Die zet ik terug in de tuin. 
 
(Verreydt, 1997) 

Voorbeeldvragen - Wat is jullie lievelingsgerecht? 

- Halen jullie steeds jullie groenten en fruit in de winkel zoals 

Anke? Of heb je zoals Jesse een appelboom in de tuin of iets 

anders? 

- Wat zou Anke eigenlijk bedoelen met ‘een kleine worst die nog 

leeft in de appel’? 

Voorbeeldactiviteit Als er voldoende plaats is op school of in de klas, kan de leerkracht samen 

met de klas een klein moestuintje aanleggen. Vaak kan je hele kleine 

potjes kopen om daarin je groenten, kruiden of plantjes in te planten. (Bv. 

Spaaractie van Albert Heijn die bijna elk jaar terugkomt.) 

Om de leerlingen nog meer bewust te maken van het milieu kan de 

leerkracht samen met de leerlingen een seizoenskalender ophangen. Op 

deze kalender staat welke groenten en welk fruit momenteel in trek zijn. 

De leerkracht kan samen met de leerlingen een gerecht opzoeken in 

kookboeken of op het internet om hun computervaardigheden nog wat 

bij te sturen. 
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Tekst 3: 

Potvis 
 

Inhoud Het verhaal gaat over een potvis die door de vervuiling moeite heeft met 

in leven blijven.  

 

Op een ochtend stond Peter de potvis op. Hij was blij vandaag, hij had namelijk zo mooi gedroomd. 

Hij had gedroomd dat hij in een helderblauwe zee aan het zwemmen was en dat alle vissen in de 

allermooiste kleuren ‘goeiemorgen’ zeiden. Dat was de beste droom die hij in tijden heeft gehad.  

Peter de potvis poetste zijn tanden en schudde zijn vinnen los. Het was helaas maar een droom, 

want toen hij keek naar de zee, zag hij niks anders dan troebel water. Er dreef iets roze voorbij. Was 

het zo een kleurrijke vis waar hij over gedroomd had? Nee, het was een plastic zak.  

Peter zuchtte. De zee zag er helemaal niet uit zoals in zijn droom. In plaats van helderblauw water, 

zag het water er donkergrijs uit. Het was moeilijk om in de verte te kijken, want je kon helemaal niks 

zien. De vissen waren ook helemaal niet kleurrijk. Ze zagen er grauw en lelijk uit. Een lelijke zee met 

lelijke vissen.  

Vroeger was het anders. Toen was het water proper, voor de mensen hun afval erin smeten. De 

enige kleuren die Peter nu voorbij ziet drijven, zijn de kleuren van plastic.  

Peter hoestte. Het vuile water maakte hem ziek. Zijn vrienden werden ook langzaamaan ziek. Twee 

dagen geleden heeft Peter afscheid moeten nemen van Petra, zijn beste vriendin. Ze had te veel 

afval binnengekregen en stierf er niet lang na.  

Intussen was Peter aan het zwemmen terwijl hij dacht aan Petra. Hij was op zoek naar een stukje 

zee waar het toch iets properder was. Opeens vloog er een plastic beker in zijn keel. Hij begon te 

hoesten. Het zat vast. Uit paniek zwom Peter de potvis rechtdoor, op zoek naar een vis die hem kon 

helpen. Hij dacht aan Petra. Zou zij zich ook zo gevoeld hebben?  

‘Er is iets merkwaardigs gebeurd op het strand van Oostende. Een potvis is namelijk aangespoeld, 

de reddingsdiensten doen alles om het beest te helpen, er zit namelijk een plastic beker vast in zijn 

bek en zelf de dierenartsen hebben moeite met het bekertje uit de bek te krijgen. We vrezen voor 

het leven van deze jonge potvis. Dit is Pieter voor het Nieuws Vlaanderen. Over’ 

(HLN, 2018) 
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Voorbeeldvragen - Waarover heeft Peter de Potvis gedroomd? 

- Wat is er mis met de zee waarin Peter de Potvis zwemt? 

- Wat is er gebeurd met Peter de Potvis? 

- Hoe zouden we kunnen voorkomen dat er geen potvissen zoals 

Peter en Petra sterven? 

Voorbeeldactiviteit De leerkracht gaat samen met de leerlingen naar de winkel en leert de 

leerlingen om zonder al te veel verpakkingen, boodschappen te doen. De 

klas kan zelf meedoen aan ‘Mei plastic vrij’.  

De leerlingen kunnen op de computer nog zoeken naar een goede tip om 

zo het plastic in de zeeën te vermijden. Deze tip schrijven ze in het groot 

op een stukje karton, dat ze dan helemaal versieren en gedurende de 

hele maand mei ophangen in de klas. 
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6.4.2 Niveau 2 

Tekst 1: 

Het glazen masker – Ed Franck 
 

Inhoud ‘Zwemmen’ is nog maar een deel van het hele verhaal dat geschreven is 

door Ed Franck. ‘Het glazen masker’ gaat over een meisje genaamd 

Marloes. Marloes krijgt een nieuwe buurjongen. Of hij ook een nieuwe 

vriend wordt, daar is ze helemaal niet zeker van. Want door een vreselijk 

ongeval twee jaar geleden, ziet ze er anders uit dan de meeste kinderen. 

NOOT: Het verhaal dat hieronder geschreven staat, is maar een klein 

hoofdstukje uit het boek. Het is een aanrader om het boek te zoeken in 

de bibliotheek en de problematiek rond brandwonden opnieuw in kaart 

te brengen. 

Zwemmen 

“Erwin! Marloes is hier voor je!” riep Annie aan de trap. 

Met veel lawaai kwam Erwin de trap af. In de gang stond Marloes, een sporttas in haar hand.  

“Ga je mee zwemmen?” 

“Ja hoor!” zei Erwin. 

Hij zag zijn moeder verbaasd naar Marloes kijken en begreep niet waarom. Pas toen hij in het 
zwembad uit het kleedhokje kwam en Marloes zag, begreep hij de blik van zijn moeder: voor het 
eerst zag hij hoe erg Marloes verband was. De littekens en vlekken waaierden van haar wang en hals 
uit over haar schouder, verdwenen onder haar badpak, kwamen weer tevoorschijn op haar dijbeen 
en liepen uit over haar linkerbeen. Zonder het te beseffen hield Erwin zijn adem in. Hij begreep niet 
dat Marloes zich zo aan iedereen durfde te laten zien. 

“Je schrikt hé?” zei Marloes. 

Erwin slikte. Hij wist niet wat hij moest antwoorden. Een meisje kwam voorbij en keek schuw naar 
Marloes. Een man keek recht voor zich uit, maar draaide zich even om toen hij voorbij was. 

“Hoe komen die… die rare vlekken op de binnenkant van je benen?” vroeg Erwin aarzelend. “Dat 
zijn toch geen littekens van brandwonden?” 

“Nee, daar hebben ze stukken gezonde huid weggehaald. Om die naar mijn gezicht en mijn hals over 
te brengen. Vier keer.” 

“Zo maar stukken huid weghalen?” vroeg Erwin ongelovig? 

“Ze deden me in slaap natuurlijk.” 

Ze liepen in de richting van het kikkerbadje. 
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“Voor het kamp zou ik het nooit gedurfd hebben,” zei Marloes.  

“Wat?” 

“Gaan zwemmen. Mij zo laten zien. Maar op kamp ben ik voor het eerst na mijn ongeluk weer gaan 
zwemmen. Gewoon omdat iedereen ging. Of toch bijna iedereen. Er was één jongen die zei dat hij 
zijn zwembroek thuis vergeten had. Maar ik zag dat hij loog.” 

Ze stapten in het kikkerbadje. Een vrouw kwam dichterbij. Met grote ogen keek ze naar Marloes. 

“Is dat besmettelijk?” vroeg ze, terwijl ze naar de littekens van Marloes wees. 

“Ja!” snauwde Erwin voordat Marloes kon antwoorden. “Als je ze aanraakt, ben je over een week 
dood!” 

Boos week de vrouw achteruit. Erwin zag haar naar de badmeester gaan. Ze gingen op de rand van 
het bad zitten. Een meisje schoof haastig op, Erwin zag het vanuit zijn ooghoeken. 

“Wie het eerst aan de overkant is?” zei Marloes. 

Erwin knikte. “Een-twee-drie!” riep hij.  

Ze sprongen samen in het water en begonnen te zwemmen. Toen ze zich aan de overkant uit het 
water hesen, stond de badmeester hen op te wachten. 

“Jij kan beter iets over je badpak aantrekken,” zei hij tegen Marloes. 

Marloes liep rood aan. “Het zijn genezen littekens van brandwonden,” zei ze. “Het is geen 
huiduitslag!” 

“Al goed, al goed,” suste de badmeester. “Het is maar dat je sommige mensen laat schrikken.” Hij 
wandelde weg. 

“Moeten ze maar beter uit hun doppen kijken,” riep Erwin hem na. “Of helemaal niet kijken!” 

Hij keek heel woest naar een jongen die in een boogje om hen heen liep.  

“Kom,” zei hij tegen Marloes. “Zwemmen! En wie nog iets durft te zeggen, die trekken we onder 
water tot hij verzuipt!” 

“Jij maakt je kwaad in mijn plaats,” lachte Marloes. 

(Franck, 1992) 

Voorbeeldvragen - Wat is er zo speciaal aan Marloes? 

- Vind je het een normale reactie van de vrouw die vraagt aan 

Marloes of ze besmettelijk is? Waarom wel en waarom niet? 

- Vind je de reactie van de badmeester een goede reactie? 

Waarom wel of waarom niet? 
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- Wat vind je van de reactie van Erwin, wanneer iedereen zo staat 

te kijken en opmerkingen maakt over Marloes haar uiterlijk? 

Voorbeeldactiviteit Het is aan te raden om met het volledige boek te werken. Op het einde 

van het boek staat namelijk beschreven waar het meeste gevaar schuilt 

om brandwonden op te lopen. Het is belangrijk dat de leerlingen hierover 

voldoende geïnformeerd zijn.  

Ook staan er op het einde van het boek een aantal tips wat je moet doen 

bij verbranding. Deze kan je dan ook inoefenen met de leerlingen. Zodat 

ze weten wat ze moeten doen wanneer ze verbrand zijn. Bv. Houd een 

verbrande plek zeker tien minuten onder koud water. Als het heel erg is 

moet je onder de douche staan. Trek nooit je kleren uit. Ze kunnen in je 

huid gebrand zijn.  

De activiteit die wij voorstellen is eerder een simulatiespel waarbij 

verschillende situaties worden gegeven en de leerlingen zelf moeten 

bepalen na het horen van de tips wat ze moeten doen bij verbranding.  

 

Tekst 2: 

Het meisje met de zwavelstokjes – Hans 
Christian Andersen  

 

Inhoud Het meisje met de zwavelstokjes vertelt het sprookje geschreven door 

Hans Christian Andersen. Het meisje kan niet terug naar huis aangezien 

haar familie dood is. De laatste die voor haar zorgde, haar grootmoeder, 

is kortgeleden overleden. Het enige wat overblijft zijn een aantal 

zwavelstokjes die het meisje probeert te verkopen om met het geld eten 

te kunnen kopen. Op oudejaarsavond kijkt ze overal rond zich en kijkt ze 

binnen in de huizen, waar iedereen gelukkig is en kan eten. In haar ijlen 

komt ze haar grootmoeder tegen en vraagt aan haar grootmoeder om 

haar mee te nemen naar waar zij nu is.  

 

Op deze oudejaarsavond, de laatste dag van het jaar, was het verschrikkelijk koud. En dwarrelde 
sneeuw en het begon al donker te worden. Wie er niet uit hoefde, bleef bij de warme kachel. Door 
de ramen zag men de lichtjes van de kerstbomen en de geur van gebraden gans drong naar buiten. 

Op deze oudejaarsavond liep er een klein, arm meisje op straat, zonder muts of jas en op blote 
voetjes, rood en blauw van de kou. Toen ze van huis ging, had ze pantoffels gedragen, maar die was 
ze kwijtgeraakt toen ze bij het oversteken moest uitwijken voor twee wagens die in razende vaart 
voorbijschoten. De pantoffels waren namelijk veel te groot voor haar, omdat ze van haar moeder 
waren geweest. De ene pantoffel kon ze niet meer vinden en de andere had een jongen 
meegenomen om later voor zijn eigen kinderen als wiegje te gebruiken, had hij gezegd.  
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In haar hand hield het meisje een bosje zwavelstokjes en in een zak van haar schort had ze er nog 
meer. Maar de hele dag had er nog niemand iets van haar gekocht of haar een cent gegeven. Het 
arme meisje durfde niet naar huis te gaan, omdat ze nog geen enkel zwavelstokje had verkocht en 
geen cent verdiend had. 

Haar vader zou vast heel boos zijn. En thuis was het koud, omdat het raam kapot was en de wind 
door de spleten in het dakhout gierde. Op een beschut plekje tussen twee huizen, waarvan het ene 
iets meer de straat in stak, ging het meisje ineengedoken zitten, met haar voetjes onder zich 
getrokken. Ze had het ijskoud en haar handen waren bijna bevroren.  

Ach, één zwavelstokje kon ze toch wel langs de muur strijken, om ten minste haar handen bij het 
vlammetje te warmen! Ze trok een van de zwavelstokjes uit het bosje. Ritsss – wat een mooie 
vonkenregen! Het heldere vlammetje gaf een wonderlijke glans en ze hield haar hand er omheen.  

Het meisje dacht dat ze voor een grote ijzeren kachel zat, waarop een koperen ketel stond te 
dampen. Het vuur knetterde in de kachel en het was heerlijk warm. Het meisje strekte haar voetjes 
uit om ze warmen – en toen ging het vlammetje uit en verdween de kachel. Ze had alleen nog het 
afgebrande zwavelstokje in haar hand.  

Weer streek ze een zwavelstokje af. Het heldere lichtschijnsel viel op de muur en maakte die zo 
doorzichtig als een sluier, zodat het meisje naar binnen kon kijken. De tafel was gedekt met een wit 
linnen tafelkleed, waarop fijn porselein stond. Een heerlijke damp sloeg van de gebraden gans af, 
die gevuld was met gedroogde pruimen en appeltjes. Toen ging het zwavelstokje uit en was er alleen 
nog een dikke koude muur.  

Opnieuw streek ze een zwavelstokje af. Ditmaal was het alsof ze onder de mooiste kerstboom zat. 
Nog mooier en groter versierd dan de boom die ze met Kerstmis door de glazen deur van het huis 
van een rijke man had gezien. Wel duizenden kaarsjes brandden op de groene takken. Het meisje 
strekte haar beide handen uit – toen ging het zwavelstokje uit. De kerstkaarsjes stegen hoger en 
hoger, en het meisje zag ze nu als heldere sterren. Een van de sterren viel en maakte een lange 
vurige streep aan de hemel.  

“Nu sterft er iemand”, zei het meisje. Want haar oude grootmoeder, die al dood was, maar als enige 
lief voor haar was geweest, had gezegd: “Als er een ster valt, dan sterft iemand op aarde.” Weer 
streek ze een zwavelstokje langs de muur. Het gaf licht en in dit schijnsel stond haar oude 
grootmoeder, helder stralend, duidelijk, mild en liefdevol.  

“Grootmoeder!” riep het meisje, “neem me toch mee! Ik weet dat je verdwenen bent, als het 
zwavelstokje uitgaat. Net zo verdwenen als de warme kachel, die heerlijke gebraden gans en die 
prachtig versierde kerstboom.’ Haastig streek ze de overgebleven zwavelstokjes – het hele bosje – 
af, om grootmoeder bij zich te houden.  

De zwavelstokjes gaven een glanzend licht, nog stralender dan een klaarlichte dag. Grootmoeder 
was nog nooit zo mooi en zo groot geweest. Ze tilde het meisje op en verdween stralend blij met 
haar in de verte, verder en verder, tot waar geen kou meer was, geen honger en geen angst -  ze 
waren bij God.  

De volgende morgen lag het kleine meisje in de sneeuw voor de huizen waar ze beschutting had 
gezocht. Met rode wangen en een glimlach op de mond lag ze daar – doodgevroren op 
oudejaarsavond. De afgebrande zwavelstokjes lagen rond haar in de sneeuw.  
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“Ze heeft zich natuurlijk willen warmen”, zei men. Maar niemand wist wat het meisje voor moois 
had gezien en in welke glans ze met haar oude grootmoeder de vreugde van het nieuwe jaar was 
binnengegaan.  

(Andersen, 1994) 

Voorbeeldvragen - Voel jij je soms ook alleen zoals het meisje in het verhaal? 

- Is er iemand die jij mist? 

- Hoe vier jij Kerstmis of hoe breng jij de decembermaand door? 

Voorbeeldactiviteit Deze voorleestekst kan je gebruiken tijdens de kerstperiode. Je kan de 

tekst ook voorlezen tijdens de adventsperiode. Laat de leerlingen 

vertellen wat zij doen tijdens de kerstperiode of hoe zij Kerstmis of 

Nieuwjaar vieren. Schenk voldoende aandacht aan leerlingen met een 

andere godsdienst. Laat de leerlingen in dialoog treden met elkaar over 

Kerstmis of feestdagen in andere godsdiensten.  

Maak samen met de leerlingen een alternatieve kerstboom. Laat de 

verschillende godsdiensten aan bod komen. Hang er verschillende 

elementen in. De leerlingen maken zelf de versieringen voor in de boom.  

 

Tekst 3: 

Grootvaders laatste verhaal 
 

Inhoud De grootvader van Benjamin ligt op sterven. Hij vertelde steeds de 

mooiste verhalen en nu vertelt hij zijn laatste verhaal. 

 

Mijn grootvader hield ervan ons verhalen te vertellen. En wij, zijn kleinkinderen, luisterden maar al 
te graag, ook omdat ze verteld werden door onze grootvader! Maar op een dag – ik was nog heel 
jong, maar herinner me dit nog heel precies -  nam onze moeder ons apart en zei:  

‘Jullie moeten vandaag rustig zijn, en jullie mogen niet naar grootvader gaan, want hij is heel erg 
ziek.’  

Omdat ze ‘heel erg ziek’ zei, voelde zelfs ik, hoewel ik dus nog heel klein was, dat deze keer het ziek 
zijn ernstig was. Dus liepen we op onze tenen rond en spraken zachtjes en een hele tijd, het leek mij 
een eeuwigheid, werd er zelfs niet gelachen.  

Maar op een dag had moeder een nieuwtje voor ons. ‘Als jullie je als engelen kunnen gedragen’, zei 
ze, ‘dan mogen jullie even naar grootvader toe. Hij wil jullie graag zien.’ Wij beloofden ons best te 
doen en gingen met haar mee. Grootvader zat door veel kussens gesteund rechtop in bed en zag er 
nog heel teer uit. Maar hij lachte vriendelijk naar ons met zijn goedige bruine ogen en wenkte met 
zijn hand dat we dichterbij moesten komen. Toen we op zij bedrand zaten, legde gij zijn broze hand 
op mijn schouder, en nadat hij even nagedacht had, begon hij zacht en rustig te vertellen. En dit is 
het verhaal dat hij ons vertelde: 
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‘Toen ik zo zwak in bed lag en dacht dat ik niet lang meer te leven had, herinner ik me plotseling de 
dag uit mijn jeugd waarop mijn grootmoeder gestorven was. Dat is vele, vele jaren geleden; maar 
voor mij was het, alsof ik die dag nog een keer meemaakte als de kleine jongen die ik toen was. Ik 
zag mezelf, samen met mijn moeder en vader in grootmoeders kamer zitten. Ze hadden tranen in 
hun ogen. Ik herinner me, dat ik hun vroeg: ‘Waarom huilen jullie toch?’ en dat zij antwoordden: 
‘Om grootmoeder. Ze zal binnenkort sterven.’ Ik keek grootmoeder aan en zag dat ze sliep. Ik dacht 
erover na, hoe dat zou zijn, ‘de dood’ die komen zou en die vader en moeder zo verdrietig maakte. 
Dat moest een verschrikkelijke man zijn, besloot ik ten slotte, misschien een oude rover – en ook ik 
was opeens bang voor hem. 

We moeten een hele tijd zwijgend bij elkaar gezeten hebben, toen plotseling de deur openging en 
een jongeman binnenkwam, die ik nog nooit eerder gezien had. Hij had goudkleurig haar en 
stralende ogen en droeg op zijn hoofd een bloemenkrans. Hij keek vrolijk in het rond en vroeg toen: 
‘Is hier iemand, die graag met me naar mijn tuin zou willen gaan? Ik hou van gezelschap.’ Ik was 
maar wat graag mee gegaan, maar durfde niet, omdat grootmoeder zo ziek was en vader en moeder 
zo verdrietig en ook om die rover Dood, die komen zou. 

Maar tot mijn grote verbazing zag ik dat grootmoeder overeind kwam alsof ze niet ziek was geweest 
en hoorde ik, dat ze zei: ‘Ja, ik zou graag willen meegaan naar je tuin. En ik ben er zeker van dat 
Benjamin een stukje met ons mee zal lopen.’ Toen stond ze op keek me met een bijzonder lachje 
aan en vroeg: ‘Je wou toch graag de tuin van mijn vriend zien, Ben, waar of niet?’ 

Toen twijfelde ik niet langer, en zonder nog naar vader of moeder te kijken, ging ik met grootmoeder 
en de jongeman mee. Toen we buitenkwamen, zag ik dat de fruitbomen bloeiden en de 
rozenstruiken vol knoppen zaten; bijen zoemden ijverig heen en weer en het gezang van vogels 
vulde de lucht. De zon scheen warm en ik herinner me dat ik dacht: Het is goed dat het zo warm is. 
Anders zou grootmoeder in haar nachtjapon nog verkouden worden. Maar toen ik haar aankeek, 
zag ik tot mijn verbazing dat ze helemaal niet haar ochtendjas droeg, maar iets wat veel meer op 
een mooie witte jurk leek, en ze had ook bloemen in het haar; die moest de jongeman er ingestoken 
hebben, toen ik even niet oplette.  

Ze waren iets vooruitgelopen en stonden op mij te wachten. Toen grootmoeder zich naar me 
omdraaide riep ik verbaasd: ‘Maar grootmoeder je ziet er helemaal niet meer oud uit! Je lijkt wel 
een jonge vrouw! Wat ben je mooi zo!’ En ik liep naar haar toe om haar te omarmen. De jongeman 
en grootmoeder pakten mijn handen en we dansten met zijn drieën door de tuin en verder over de 
velden, en maar door en maar door – totdat we bij een rozenhaag kwamen. We zagen een poort 
waar de jongeman op afliep en die hij wijd opendeed. In de opening bleven we staan, zagen de tuin 
van de man en werden er stil van, want o, wat zag die tuin er prachtig uit, zo mooi, ik durfde 
nauwelijks adem te halen; waardoor weet ik zelf niet. 

Uiteindelijk zei de jongeman tegen mijn grootmoeder: ‘Kom maar met me mee! Ik zal je de bloemen 
laten zien, die uit de zaden zijn gekomen die je geplant hebt.’ En terwijl hij zich tot mij wendde, 
vervolgde hij: ‘Jij moet hier wachten, Benjamin. Maar je mag kijken hoe wij naar binnen gaan.’ 
Grootmoeder gaf me een kus op mijn voorhoofd en toen volgde ze de jongeman. Terwijl ze de tuin 
inliepen, draaide ze zich nog vaak om en zwaaide dan even naar me of lachte en ik was heel tevreden 
en zwaaide terug. Ik zag dat ze stil bleven staan omdat de man grootmoeder een paar bijzonder 
planten aanwees. Grootmoeder bukte zich en plukte een paar bloemen, ze waren goudkleurig. Met 
de bloemen in haar hand kwam ze naar me toe. ‘Kijk, Ben’, zei ze, ‘kijk eens wat een mooie bloemen 
er in mijn bloembed gegroeid zijn! Vind je ze mooi?’ Ik rook aan een van de bloemen en snoof de 
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geur op, en ik kon me niet herinneren ooit zoiets wonderlijks geroken te hebben. ‘Ga nu maar terug 
en doe je vader en je moeder de hartelijke groeten van me.’ 

‘Blijf je dan hier grootmoeder?’ vroeg ik verrast.  

‘Ja, Ben’, antwoordde ze zacht. ‘ja natuurlijk. Ik moet toch de bloemen verzorgen, die uit het zaad 
dat ik geplant heb, gekomen zijn.’ 

Ik beloofde het haar en nam afscheid van haar en de jongeman. Ik moet heel moe geweest zijn want 
ik herinner me niet meer hoe ik ben thuisgeraakt. Ik weet enkel nog dat ik wakker werd omdat 
iemand zijn hand op mijn schouder legde en dat ik mijn moeder treurig zag kijken. ‘Benjamin, het is 
gebeurd. Grootmoeder is gestorven.’ 

Grootvaders hand lag nog steeds op mijn schouder. We zaten op de rand van het bed en waagden 
het niet ons te bewegen. ‘Nu ik me de tuin weer herinner, zal ik zeker weer ernaartoe gaan en ik 
hoop dat ik deze keer er misschien wel in mag. Want weet je, ik heb daar ook een bloembed in de 
tuin en ik zou graag willen weten of er uit mijn zaden ook mooie bloemen gekomen zijn.’ 

Door het idee dat grootvader in de tuin van de jongeman ook een eigen bloembed had, voelde ik 
me zo blij, dat ik bij het afscheid even mijn armen zacht om hem heen heb geslagen en hem een 
dikke zoen heb gegeven. Toen ik me nog even omdraaide, om naar grootvader te zwaaien, lachte 
hij naar me en ik dacht ineens dat hij er heel jong uitzag. 

Twee dagen later stonden we weer in zijn kamer. Grootvader lag tegen zijn kussens en het leek alsof 
hij sliep. Maar moeder vertelde ons dat hij gestorven was. We waren treurig omdat grootvader ons 
verlaten had, en we moesten allemaal huilen. Maar ’s nachts, toen ik sliep, kwam grootvader naar 
me toe met een mooie rode bloem in zij hand. ‘Ruik eens’, zei hij, ‘is het niet heerlijk?’ 

Sindsdien ben ik vaak in mijn dromen daarnaartoe gegaan. Het pad is echt gemakkelijk te vinden. Je 
vergeet het alleen als je ouder wordt. Maar ik weet, dat ik me op een dag weer zal herinneren, net 
als grootvader het zich had herinnerd, op de dag dat hij ons zijn laatste verhaal vertelde. 

(Dreissig, 2009) 

Voorbeeldvragen - Wat denk je dat Benjamin gedroomd heeft? 

- Heb je al je grootouders nog? Ken jij je grootouders? 

- Is er al eens iemand gestorven in je familie? Hoe voel je je 

daarbij? 

Voorbeeldactiviteit De leerkracht kan samen met de leerlingen uit origami een bloesem of 

sakura maken.  Deze bloem heeft een zeer speciale symboliek in Japan. 

De bloesem staat voor vergankelijkheid en hoe kort het leven wel niet 

kan zijn. Zoals de sakura is het leven kort, bijzonder en toch breekbaar. 

Vaak wordt het ook geassocieerd met de mono no aware. Mono no aware 

staat eigenlijk voor diepe gevoelens die moeilijk uit te leggen zijn en 

eigenlijk ook een zekere droefheid. (Mitesco, 2012) Dat kunnen de 

leerlingen al gevoeld hebben tijdens een overlijden of wanneer ze van 

iets afscheid hebben moeten nemen of juist heel droef waren omdat een 

vriendinnetje van school is veranderd.  
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De leerlingen moeten dus eerst kiezen welke ervaring of welk verdriet ze 

zullen neerpennen. Dit doen ze dan op het vel papier waarmee ze hun 

bloesem zullen maken. Op die manier vertellen ze de bloem waarvan ze 

afscheid nemen en dus ook afscheid van het verdriet. De bloem zal dit 

dan opslurpen. 

De leerlingen mogen kiezen welk kleur papier ze kiezen, nemen ze 

bijvoorbeeld roze omdat het beter past bij het beeld dat ze hebben bij 

hun verdriet of nemen ze liever een sereen kleur zoals wit omdat het 

beter past bij hun opvatting over de dood. Hierin mogen de leerlingen 

volledig kiezen, aangezien iedereen zijn verdriet op zijn manier verwerkt. 

Verdriet is heel persoonlijk. 

Wanneer de leerlingen klaar zijn met hun bloem dan mogen ze deze 

prikken of hangen aan de stam die gemaakt is uit karton. Op die manier 

staat de boom als het ware ‘in bloei’. 
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6.4.3 Niveau 3 

Tekst 1: 

Naar de overkant 
 

Inhoud Een bruid is zopas getrouwd met Peter, maar hij is ernstig ziek en kan 

haast niet meer staan op het einde van de avond. Ze besluiten dan maar 

naar het hotel te gaan aan de overkant van de rivier, maar het bootje 

komt maar niet. Ze besluiten te wandelen. 

 
'Ga nu maar,' zei de bruid tegen haar beste vriendin. Samen met de andere gasten stond ze aan de 
kade. Het was een warme avond, alleen de toppen van de bomen bewogen. Ze omhelsde haar 
ouders, die het lang hadden volgehouden. Zelfs haar vader had gedanst, om zijn stok draaiend tot 
hij duizelig werd. Daarna nam ze afscheid van de rest van het gezelschap. Veel mensen die ze 
tegen zich aan drukte, kende ze niet. Er waren er zoveel gekomen, collega's, verre familieleden, 
zelfs een paar artsen uit het ziekenhuis. Voor hen, maar vooral voor Peter, die verderop tegen een 
muurtje geleund stond, armen wijd voor het volgende afscheid.  
     'Moeten we meelopen?' vroeg haar beste vriendin.  
     De bruid schudde haar hoofd. 'We kunnen het zelf.'  
     Getoeter en dichtslaande portieren.  
     Peter kwam naast haar staan en legde zijn benige arm om haar schouders.  
     'Kom'. Ze leidde hem het plankier af, langs de witkanten bloemen van het duizendblad.  
     Naast elkaar stonden ze op de steiger. Over de donkere rivier zou het bootje komen dat hen 
naar het hotel aan de overkant zou brengen. Ze vroeg zich af of het nu anders tussen hen was dan 
gisteren. Hulp en bijstand had ze beloofd, die gaf ze al. Trouw, dat zou niet moeilijk zijn in de korte 
tijd die Peter restte.  
     'Ik kan niet meer staan,' zei hij. De diepe groeven in zijn gezicht.  
     Ze hielp hem omlaag. Samen zaten ze op de planken boven het zwarte water.  
     'Hoe laat heb je een bootje besproken?'  
     Hij keek op zijn horloge. 'Het had er al moeten zijn.'  
     Het was stil in het haventje. Bij geen enkel schip brandde nog licht.  
     Peter ging op zijn telefoon langs de gelukwensen. 'Mijn batterij is leeg.' Hij stopte het ding in 
zijn broekzak.  
     Zij had zich voorgesteld dat ze de dag uitgebreid zouden bespreken, maar op een enkele 
opmerking na, zwegen ze. Waarschijnlijk haalde hij het zich in stilte voor de geest, het lied bij 
aankomst, de toespraken, de drukte. Peter had op zijn stoel gezeten als een koning op zijn troon, 
mensen stonden voor hem in de rij, terwijl zij door de zaal dwarrelde.  
     Na een half uur besloten ze te gaan. Een taxi, stelde ze voor, maar er kwam niks voorbij.  
     'Zullen we gaan lopen?' vroeg hij.  
     'Kun je dat?' vroeg ze. In geen maanden was hij verder dan het tuinpad gekomen. Voor de tocht 
van de ingang van het ziekenhuis naar de kamer waar de bestralingen plaatsvonden had ze een 
rolstoel gevraagd.  
     Hij hees zichzelf overeind. Hoe lang zou de adrenaline nog werken waarop hij de avond was 
doorgekomen?  
     Ze stak hem haar hand toe.  
     'Had je nu maar andere schoenen aangedaan.' Zijn scheve grijns.  
     Ze deed haar zilveren pumps uit en nam ze in haar andere hand.  
     Voetje voor voetje gingen ze richting de brug. Langzaam liepen ze over het lege asfalt. Voor de 
dag begon, zouden ze in het hotel aankomen. 
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(Van Hassel, 2014) 

Voorbeeldvragen - Waar zullen de bruid en de bruidegom naartoe gaan, denk je? 

- Wat zullen ze doen als het bootje niet meer zou komen? 

- Wat is er mis met Peter? Waarom is hij zo moe? 

Voorbeeldactiviteit De leerlingen maken alle personages en de setting uit klei en karton. Zo 

kunnen ze een eigen stopmotion film maken van dit verhaal. Ze zullen 

steeds foto’s moeten nemen om vervolgens het boetseerwerk steeds een 

klein beetje op te kunnen schuiven, om tot een beweging te komen. 

 

Tekst 2: 

Bus 54 
 

Inhoud Jakob Hundertwasser is een harde werker en zelfs op kerstavond 

werkt hij aan zijn jaarrekening. Tot hij plots gestoord wordt door 

Madelon Koeters, de vrouw die werkt in de kantine. Ze is net gedumpt 

door haar vriendje en zoekt troost bij Jakob. Samen zullen ze eten bij 

Jakob thuis. 

 
Het was de dinsdagavond voor Kerstmis. In de kantoortuin klonk het gezoem van het 
ventilatiesysteem. Op de koffieautomaat hing een roodpapieren kerstklok, verder ontbrak elke 
versiering.  
     Jakob Hundertwasser was de enige die er tegen zessen nog was. Zijn collega's hadden de 
middag vrij genomen of waren helemaal niet komen opdagen. Jakob werkte even hard als altijd, of 
misschien nog harder, zo zonder enige afleiding. Misschien kon hij voor het einde van het jaar nog 
een grote jaarrekening afkrijgen. Hij betwijfelde of de klant er zou zijn om het fiat te geven. Die zat 
misschien wel op Ibiza of de Malediven, of naar wat voor eiland ze ook maar gingen om zich weer 
een beetje mens te voelen.  
     Nog één keer liep Jakob de balans na. Als hij ergens een foute komma invoerde, kon het 
rampzalige gevolgen hebben. Toen hij bij pagina drie was, werd er op het raam getikt. Hij 
ontwaarde het gezicht van Madelon Koeters. Ze werkte in de kantine en bakte de beste kroketten. 
Ze zwaaide naar hem, haar handen in lila wanten, en wees richting de ingang.  
     Hij liep naar de hal en draaide de deur van het slot.  
     'Ach Jakob, ik zag dat het licht brandde. Moet jij geen kerst vieren?' Haar ogen waren rood 
omrand.  
     'Dat hoeft niet zo voor mij. 't Is wel zo rustig hier. Ben je iets vergeten?'  
     Ze schudde haar hoofd en keek zo droevig dat hij maar niet verder vroeg. Toen legde ze haar 
wanten op haar ogen. Tussen haar snikken door vertelde ze hem wat er gebeurd was.  
     'We zaten in De Posthoorn en toen zei ik iets, iets over dat ik hem al dagen zo slecht kon 
bereiken, dat het leek of hij niet opnam als hij zag dat ik het was ... en ineens was het voorbij.'  
     Jakob klopte op haar rug. Haar jasje was van bont - waarschijnlijk nep - en heerlijk zacht. Hij 
tapte een bekertje water uit de koeler tegenover de balie.  
     'Het spijt me.' Ze haalde haar neus op en zei dat ze maar weer eens moest gaan.  
     'Waar ga je naartoe?' vroeg hij.  
     'Naar huis, denk ik.' Haar stem trilde.  
     'Ik loop wel een eindje mee.' Hij liet zijn computer aanstaan en pakte zijn jas.  
     Buiten was het mistig. Ze liepen door het park, dat er verlaten bij lag. Madelon klemde haar 
tasje tegen zich aan, haar hakken knerpten op het grindpad.  
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     'Madelon,' zei Jakob, 'ik heb nog een hazenrugje in de diepvries van wildhandel Treuren, die zit 
bij mij om de hoek. Onder de kraan heb ik het zo ontdooid.'  
     'Waarom niet.' zei ze zacht.  
     Het nieuwe leven dat in die twee woorden besloten lag. Zijn huis was op orde, maar niet 
bepaald kerstig. Wel moesten er in een keukenla nog twee kaarsen liggen. Zwijgend namen ze het 
pad dat midden door het park liep. Toen ze de overkant hadden bereikt en wilden oversteken, was 
de mist zo dicht geworden dat ze allebei niet zagen dat bus 54 juist de hoek om kwam. 
 
(Van Hassel, 2014) 

Voorbeeldvragen - Ken je iemand die helemaal alleen is op Kerstmis? Kan je iets 

doen voor die persoon? 

- Heb je al eens een vriendje of vriendinnetje gehad? Hoe voelt 

dat? 

- Heb je het al eens uitgemaakt met je vriendje of 

vriendinnetje? Hoe doe je dat? 

Voorbeeldactiviteiten Aangezien het verhaal een open einde heeft, is het ideaal om de 

leerlingen een einde te laten verzinnen. Laat de leerlingen werken in 

groepjes van twee. Ze verzinnen een einde voor het verhaal. Wat 

gebeurt er met bus 54? Wat gebeurt er tussen Jakob en Madelon? 

Geef duidelijke instructies aan de leerlingen. Moeten ze het verhaal 

opschrijven/uittypen op de computer? Laat je het hen mondeling 

vertellen? 

 

Tekst 3: 

Restaurant de heksenketel 
 

Inhoud Het gedicht gaat over een speciaal restaurant. 

 
Zet uw bezem in de kast, u bent een graag geziene gast. 

De piepers zijn alreeds gejast, u wordt door onze kok verrast. 
Wat mag ’t zijn meneer Merlijn, fijn een glaasje wijnazijn? 
Dan een bordje mijn en dijn? Supersize, medium of klein? 

 
De kat zegt waf, de kok roert wat met zijn toverstaf. 

Soep van slangensnot vooraf met urrepur en loverlaf, 
Een ketel kouwe klets met keutels, klinkklaar puike paardenpoep, 

Dovenetels, fijne kruiden, heerlijk ratelslangensoep. 
 

Helaas de kikkerdril is op, echt het spijt me zeer meneer. 
Maar wel toast met bunzingvet, belegd met verse pukkelsmeer. 

Rooie vlooienspek als snack, voor de echte lekkerbek. 
Trollendrollen, dododrek, altijd lekker voor de trek. 

 
Gewone mensen zoals jij en ik, die zie je er niet veel. 

Het is ook lastig te bereiken zonder blitse bezemsteel. 
Maar een bezoek, zo bezweer ik je, dat is het meer dan waard. 
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Want waar ter wereld, zo beweer ik, zoveel lekkers op de kaart? 
 

Van een potje ongeduld tot bochebult gevuld met zult, 
Geflambeerde meeuwenflats speciaal voor jou geflauwekuld. 
Als toetje taart van tenenkaas met een druppie otterzweet. 

Overheerlijk maar helaas wat vet voor mensen op dieet. 
 

Maar geen bezwaar want zwaai een keertje met je toverstaf. 
En tover met een draai een paar kilootjes eraf. 

Restaurant De Heksenketel, ik kom er zelf best wel vaak. 
Ik moet bekennen, ik moest wennen aan de smaak van uilenbraak. 

 
Maar is jouw moeder ook zo’n moeder van enkel multivitaminen? 

En brouwt ze groentesoep met slierten? Bordje leeg nog bovendien? 
Eet je ’t liefst uit je neus, drink je bloemenwater uit een vaas? 

Smeer je op alles mayonaise, curry, ketchup, pindakaas? 
 

Wil je enkel nog kroketten, druipende frieten in een zak? 
Ben je moe van moeders kookkunst, geen gewoon doorsneeprak? 
Kom dan eens langs, gastvrij genieten van een heuse heksenbrij. 

Reuze gezellig. En de weg? Ach die vraag je toch aan mij. 
 

(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, s.d.) 

Voorbeeldvragen Focus hier vooral op de moeilijke woorden: 

Wat betekent: 

- piepers 

- supersize 

- keutels 

- blits  

- …  

Vraag ook aan de leerlingen of alle woorden die voorkomen in het gedicht 

echt bestaan (urrepur, loverlaf, bochebult…). Vertel aan de leerlingen dat 

dichters soms woorden verzinnen om het gedicht leuker of mooier te 

maken (dichterlijke vrijheid). 

Voorbeeldactiviteit Samen met de leerkracht kunnen de leerlingen zelf een menukaart 

opstellen met allerlei gerechten die ze lekker vinden. Als er leerlingen zijn 

van een vreemde origine, kan het heel interessant zijn om de culturen 

allemaal samen te nemen en een kookboek te maken van alle 

verschillende gerechten.  

De leerkracht kan erop letten dat er seizoensgroenten gebruikt worden 

en dat het boek echt gebundeld kan worden. Zo hebben de leerlingen 

voor later al een kookboek waarin gerechten staan die ze zelf al hebben 

gemaakt.  

De leerlingen mogen zelf hun kookboek versieren. 
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7 BIJHORENDE LESVOORBEREIDINGEN 

7.1 Inleiding 

 

Aan de hand van onderstaande lesvoorbereidingen willen we de bruikbaarheid van onze oefeningen 

aantonen en de gebruiker een beeld geven van hoe wij te werk zijn gegaan. We hebben ons ontwerp 

gebaseerd op het sjabloon waar wij drie jaar lang tijdens onze stages mee hebben gewerkt aan de 

Arteveldehogeschool in Gent. We hebben een aantal zaken aangepast of weggelaten omdat deze er 

niet toe deden in het buitengewoon secundair onderwijs. 

Eerst en vooral reiken we een voorbeeld aan van hoe de lesvoorbereiding moet ingevuld worden. 

Vervolgens bieden we een drietal lessen aan die we zelf hebben gegeven tijdens onze workshops. Het 

is aan de gebruiker zelf om te bepalen of hij deze lesvoorbereiding al dan niet wil inzetten.  

We hebben ervoor gekozen om specifiek onderstaande drie lessen uit te schrijven aangezien er telkens 

een ander deel van ons activiteitenpakket aan bod komt. Ook willen we zo benadrukken hoe belangrijk 

het is om met een opwarmer (drempeloefening) te starten. 

Ten slotte willen we nog meedelen dat we van de kant-en-klare lessen die we aanbieden, ook 

evaluaties hebben van de oefeningen zelf. Deze zijn te vinden in de bijlagen van onze bachelorproef.  
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7.2 Lesvoorbereiding 

7.2.1 Woordje uitleg 

SCHOOL 

Naam Bv. Bert Carlierinstituut 

Gemeente Bv. Gent 

Naam begeleider Hier kan men de naam van de begeleidster invullen of naam van de leerkracht, bv. Mevrouw Watté. 

Opleidingsvorm In welke opleidingsvorm de leerlingen schoollopen, bv. OV2. 

Klas 
Voor welke klas de voorbereiding is, als het een voorbereiding 

is voor meerdere klassen kan men gedachtestreepjes 

gebruiken, bv. klas 1-2-3-4-5. 
Aantal leerlingen: bv. 6 

Datum Bv. 16/05/2017 

Lesonderwerp Bv. GASV: het verkeer. 

Lesuur Bv. vierde lesuur, hier kan je opnieuw met gedachtestreepjes werken als de workshop meerdere uren in beslag neemt.  

Lokaal Bv. Lokaal 007 

BEGINSITUATIE 

Klasgroep (groepsdynamisch) 
Hier schrijven we voornamelijk zaken over de interacties met leerlingen en waarop de leerkracht voornamelijk moet letten. Bv. Febe hokt vaak samen met Chiara 

om rekenoefeningen te maken. Céline wordt soms boos als ze verliest. 

 

Schoolse en/of situationele 

gegevens 

Met de schoolse gegevens bedoelen we wat er allemaal in het klaslokaal staat. Bv. Er staat een computer met beamer en een krijtbord.  

Met situationele gegevens bedoelen we alle situaties die het leerproces negatief of positief kunnen beïnvloeden. Bv. Voor het vierde lesuur hebben de leerlingen LO. 

Hierdoor weet de leerkracht dat de leerlingen moe zullen zijn. Hij dient hier dan ook rekening mee te houden. 

 

LESBEGIN 



215 
 

 

 

 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

De doelen die de leerkracht wenst te bereiken bij 

het lesbegin. 

Organisatie: Hoe de klas ingedeeld zal worden, worden banken in een bepaalde vorm geplaatst? Zal de les in 

het lokaal plaatsvinden of misschien buiten? 

 

Wat de leerkracht zal zeggen of welke oefeningen er aan bod zullen komen, wordt allemaal geplaatst bij 

‘inhoud’. Ook de volgorde van bepaalde oefeningen wordt hier genoteerd. In de kolom ernaast kan aangeduid 

worden hoe lang elke oefening zal duren en welk materiaal er nodig is voor deze lesfase. 

Materiaal: Welk materiaal is er 

nodig voor de les? (Materiaal 

wordt steeds aangeduid met een 

gedachtestreepje.) 

 

 

Timing: Hoe 

lang duurt de 

oefening of de 

lesfase. 

 

LESUITWERKING 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

De doelen die de leerkracht wenst te bereiken bij 

de lesuitwerking.  Het is niet noodzakelijk dat 

deze doelen door alle leerlingen behaald 

worden. Deze kolom zijn eerder streefdoelen, 

dan doelen die aan het einde van de les moeten 

behaald worden. 

Organisatie: Hoe de klas ingedeeld zal worden, worden banken in een bepaalde vorm geplaatst? Zal de les in 

het lokaal plaatsvinden of misschien buiten? 

 

Wat de leerkracht zal zeggen of welke oefeningen er aan bod zullen komen, wordt allemaal geplaatst bij 

‘inhoud’. Ook de volgorde van bepaalde oefeningen wordt hier genoteerd. In de kolom ernaast kan aangeduid 

worden hoe lang elke oefening zal duren en welk materiaal er nodig is voor deze lesfase. 

Materiaal: Welk materiaal is er 

nodig voor de les? (Materiaal 

wordt steeds aangeduid met een 

gedachtestreepje.) 

 

 

Timing: Hoe 

lang duurt de 

oefening of de 

lesfase. 

 

LESEINDE 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

De doelen die de leerkracht wenst te bereiken bij 

het leseinde. 

Organisatie: Hoe de klas ingedeeld zal worden, worden banken in een bepaalde vorm geplaatst? Zal de les in 

het lokaal plaatsvinden of misschien buiten? 

 

Wat de leerkracht zal zeggen of welke oefeningen er aan bod zullen komen, wordt allemaal geplaatst bij 

‘inhoud’. Ook de volgorde van bepaalde oefeningen wordt hier genoteerd. In de kolom ernaast kan aangeduid 

worden hoe lang elke oefening zal duren en welk materiaal er nodig is voor deze lesfase. 

Materiaal: Welk materiaal is er 

nodig voor de les? (Materiaal 

wordt steeds aangeduid met een 

gedachtestreepje.) 

 

 

Timing: Hoe 

lang duurt de 

oefening of de 

lesfase. 
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7.2.2 Les 1 

SCHOOL 

Naam Bert Carlier 

Gemeente Gent 

Naam begeleider Mevrouw Watté 

Opleidingsvorm OV 2 

Klas 1 – 2 – 3 – 4 – 5  Aantal leerlingen: K1 (5) – K2 (3) – K3 (2) – K4 (5) – K6 (6) 

Datum 24/04 en 25/04 

Lesonderwerp Spelen met klank en taal: Drempeloefeningen  

Lesuur Volledige dinsdag en woensdagvoormiddag 

Lokaal Lokaal van Rita 

BEGINSITUATIE 

Klasgroep (groepsdynamisch) Hangt af van klas per klas. Zie bijlage evaluatie oefeningen 9.3. 

Schoolse en/of situationele 

gegevens 

In het lokaal staat een computer met boxen, er is geen beamer en enkel internet op de computer. Er is een krijtbord 

en krijt is aanwezig in de kast. 

LESBEGIN 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

Het maken van afspraken samen 

met de leerlingen.  

 

O: De tafels en de stoelen worden voor de les begint allemaal opzijgezet. 

Zo hebben de leerlingen veel speelruimte. 

Samen met de leerlingen maakt de leerkracht een aantal afspraken 

omtrent de lessen drama.  

- Een kring van 

stoelen 

 

 

5 min. 
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Ze bespreken samen een aantal regels tijdens het toneelspelen. 

LESUITWERKING 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

 

Het volgen van de vooraf 

afgesproken afspraken. 

 

Proberen ontspannen aan de hand 

van een verhaal. 

 

 

 

Verschillende emoties kunnen 

opnoemen en naspelen.  

 

 

 

 

 

 

1. Ontspanningsoefening ‘De schelp’ 

O: De leerlingen liggen allemaal met matjes op de grond. De leerkracht 

loopt rond om de gesloten ogen te controleren. 

Leerkracht laat de leerlingen rustig worden door ze te laten focussen op 

ademhaling, benen worden zwaar en ze voelen dat ze ‘plakken’ tegen de 

grond. 

Korte nabespreking van de oefening: korte reflectie door de leerlingen 

onder begeleiding van de leerkracht. Zijn de leerlingen wel rustig 

geworden? Vonden ze het een leuke oefening, wat vonden ze goed of 

minder goed? 

- Het verhaal van de 

‘Schelp’ 

- Muziek waarbij je 

de zee hoort 

 

15 min. 

2. Emotie-oefeningen 

O: De leerlingen lopen allemaal door elkaar in het klaslokaal. 

Leerkracht vraagt aan de leerlingen wat een emotie is en welke emoties 

ze kennen. 

De leerlingen lopen rond in de klas en wanneer de leerkracht fluit of belt, 

moeten de leerlingen stokstijf staan.  

Leerkracht zegt welke emotie de leerlingen moeten naspelen. Als dat 

goed lukt, kan een leerling de emotie bepalen. 

- Fluitje 

 

 

10 min. 

3. De doos - Een doos  5-10 min. 
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Fantasie en verbeelding leren 

gebruiken. 

Spelen met emoties en mimiek. 

 

 

 

Fantasie en verbeelding leren 

gebruiken. 

Spelen met emoties en mimiek. 

 

 

 

Leren spelen met volume. 

Leren spelen met klanken en 

woorden. 

O: De leerlingen staan allemaal in een kring en zorgen dat ze genoeg 

plaats hebben. 

Verschillende voorwerpen zitten zogezegd in een doos. 

 De leerkracht toont eerst voor in een aantal rondes. 

 Als het goed lukt, kan een leerling beginnen of kan de leerkracht vragen 

aan de leerlingen wat er nogal in de doos kan zitten. 

(Schoendoos of een doos 

zonder of met deksel) 

 

4. De plastic zak 

O: De leerlingen staan in een kring en zorgen dat ze genoeg plaats hebben. 

De leerkracht neemt de plastic zak en speelt er viool mee. De leerlingen 

moeten raden wat de leerkracht uitbeeldt. 

 Leerkracht legt de zak in het midden van de cirkel en laat de leerlingen, 

wanneer ze een idee hebben, ook iets uitbeelden. De anderen moeten 

raden. 

- Plastic zak 

 

 

5-10 min. 

5. Jabbertaal 

O: De leerlingen staan in een kring en zorgen dat ze genoeg plaats hebben. 

De leerkracht vraagt aan de leerlingen of ze ‘Jabbertaal’ kunnen spreken. 

Vervolgens vraagt de leerkracht aan de leerlingen wat ‘Jabbertaal’ zou 

kunnen zijn.  

 Leerkracht geeft uitleg door het voor te doen. 

 

 

5-10 min. 

LESEINDE 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

 De leerkracht plaatst samen met de leerlingen alle banken en stoelen 

terug zodat het klaslokaal weer goed staat.  

 5 min. 
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7.2.3 Les 2 

Reflecteren over de afgelopen 

oefeningen. 

Benadruk aan de leerlingen voor de les gedaan is dat ze het heel goed 

hebben gedaan. 

SCHOOL 

Naam Bert Carlier 

Gemeente Gent 

Naam begeleider Mevrouw Watté 

Opleidingsvorm OV 2 

Klas 1 – 2 – 3 – 4 – 5  Aantal leerlingen: K1 (5) – K2 (3) – K3 (2) – K4 (5) – K6 (6) 

Datum 1/05 – 2/05 

Lesonderwerp Spelen met klank en taal: Improvisatieoefeningen  

Lesuur Volledige dinsdag en woensdagochtend 

Lokaal Lokaal van Rita 

BEGINSITUATIE 

Klasgroep (groepsdynamisch) Hangt af van klas per klas. Zie bijlage evaluatie oefeningen 9.3. 

Schoolse en/of situationele 

gegevens 

In het lokaal staat een computer met boxen, er is geen beamer en enkel internet op de computer. Er is een krijtbord 

en krijt is aanwezig in de kast. 

LESBEGIN 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 
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Het herhalen van de afspraken die 

samen werden gemaakt.  

 

O: De stoelen en tafels worden aan de kant gezet zodat er veel plaats is in 

het midden. 

Herhalen van de afspraken met de leerlingen.  

Kort de leerlingen los laten komen door het lichaam wat los te schudden. 

 5 min. 

LESUITWERKING 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

 

Het losmaken van het lichaam en 

de durf opwekken door gekke 

bewegingen te doen. 

 

 

Durven gekke bewegingen te 

maken. 

Het lichaam leren losmaken. 

 

 

Durven gekke geluiden en 

bewegingen maken. 

 

1. De woesj 

O: Alle leerlingen staan in een cirkel. 

De leerkracht vraagt de leerlingen waaraan ze denken als ze ‘woesj’ 

horen. De leerkracht laat de leerlingen brainstormen over het woord en 

legt daarna de oefening uit door het voor te tonen. 

 5 – 10 min. 

2. Music maestro 

O: De leerlingen lopen door elkaar in de klas. 

Leerkracht legt kort de oefening uit en laat de leerlingen telkens een 

attribuut kiezen zodat ze zich nog meer kunnen inleven. 

- Geluidsinstallatie 

- Liedjes op Spotify  

- Attributen die te 

maken hebben met 

de liedjes 

10 min. 

3. Griezelbos 

O: De leerlingen staan verspreid in het lokaal. 

Leerkracht vraagt aan de leerlingen wat ‘verdwalen’ betekent en wat ‘een 

griezelbos’ kan zijn.  

De leerkracht legt een signaal vast waarmee de leerlingen aantonen dat 

ze aan de andere kant van de klas zijn.  

- Blinddoeken  

- Zandloper of timer 

(indien het te lang 

zou duren) 

10 - 15min 
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Stilstaand beeld creëren uit een 

situatie.  

 

Spelen met emoties en mimiek. 

Leren improviseren aan de hand 

van een gegeven situatie. 

 

 

 

Spelen met emoties en mimiek. 

Leren improviseren aan de hand 

van een gegeven situatie. 

Zich leren inleven in een persoon. 

4. Tableau vivant 

De leerkracht vraagt aan de leerlingen wat een ‘schilderij’ is en wat een 

‘levend’ schilderij dan zou kunnen zijn en hoe ze het zouden kunnen 

uitbeelden.  

- Fototoestel  10 min. 

5. Iets opbiechten 

O: De leerlingen staan in een kring en zorgen dat ze genoeg plaats hebben. 

De leerkracht legt eerst het woord ‘opbiechten’ uit alvorens te starten 

met de oefening. 

Als de leerlingen hulp nodig hebben bij het lezen van hun kaartje, staat de 

leerkracht hen steeds bij. 

- Kaartjes uit het 

activiteitenpakket 

 

10 – 15min. 

6. Bellen aan de deur 

O: De leerlingen staan in een kring en zorgen dat ze genoeg plaats hebben. 

De leerkracht schetst de situatie waarin iemand aanbelt, wat doen de 

leerlingen dan?  

Als de leerlingen hulp nodig hebben bij het lezen van hun kaartje, staat de 

leerkracht hen steeds bij. 

- Kaartjes uit het 

activiteitenpakket 

10 – 15min. 

LESEINDE 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

 

Reflecteren over de afgelopen 

oefeningen.  

O: De leerkracht zit samen met alle leerlingen in een kring.  

 Samen reflecteren ze over de oefeningen. De leerkracht benadrukt dat 

de leerlingen het goed gedaan hebben. 

O: Daarna zetten de leerlingen samen met de leerkracht de klas opnieuw 

zoals ze stond. 

 4 min. 
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7.2.4 Les 3 

SCHOOL 

Naam Bert Carlier 

Gemeente Gent 

Naam begeleider Mevrouw Watté 

Opleidingsvorm OV 2 

Klas 1 – 2 – 3 – 4 – 5  Aantal leerlingen: K1 (5) – K2 (3) – K3 (2) – K4 (5) – K6 (6) 

Datum 15/05 + 16/05 

Lesonderwerp Spelen met klank en taal: Improvisatieoefeningen + voorleestekst ‘De eekhoorn kon niet slapen’  

Lesuur Volledige dinsdag en woensdagochtend 

Lokaal Lokaal van Rita 

BEGINSITUATIE 

Klasgroep (groepsdynamisch) Hangt af van klas per klas. Zie bijlage evaluatie oefeningen 9.3. 

Schoolse en/of situationele 

gegevens 

In het lokaal staat een computer met boxen, er is geen beamer en enkel internet op de computer. Er is een krijtbord 

en krijt is aanwezig in de kast. 

LESBEGIN 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

Het herhalen van de afspraken die 

samen werden gemaakt.  

 

O: De stoelen en tafels worden aan de kant gezet zodat er veel plaats is in 

het midden. 

Herhalen van de afspraken met de leerlingen.  

 5 min. 
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Kort de leerlingen los laten komen door het lichaam wat los te schudden. 

LESUITWERKING 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

 

Leren woorden correct uit te 

spreken op het vlak van volume en 

uitspraak. 

 

 

Het leren losmaken van het 

lichaam. 

Durven gekke bewegingen maken. 

 

 

 

Acties uitbeelden in slow motion. 

 

 

 

1. Articulatieoefeningen 

O: De leerlingen zitten allemaal neer, maar kijken steeds naar de 

leerkracht. Dit om zo goed mogelijk de uitspraak na te doen. 

De leerkracht vraagt aan de leerlingen of ze weten wat ‘articuleren’ is, 

geeft de uitleg en begint aan de oefening. 

- Articulatieoefening 

uit het pakket 

10 min. 

2. Dansslang 

O: De leerlingen staan allemaal achter elkaar in een rij. 

De leerkracht vraagt aan de leerlingen wat een ‘slang’ is en wat ze 

allemaal weten over een slang. Eventueel kan dit aan het bord genoteerd 

worden. 

Na de uitleg start de oefening. 

- Eventueel muziek 10 min. 

3. Slow motion  

O: De leerlingen staan verspreid over het klaslokaal. 

De leerkracht legt eerst het woord ‘slow motion’ uit, alvorens te starten 

aan de oefening.  

- Kaartjes uit het 

activiteitenpakket 

5 min. 

4. Blibliblibob 

O: De leerlingen en de leerkracht staan in een kring. 

- Bord als spiekbriefje 10 min. 
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Zich  leren inleven in een karakter. 

Spelen met mimiek. 

 

 

Spelen met emoties en mimiek. 

Zich leren inleven in een persoon. 

Leren improviseren aan de hand 

van een gegeven situatie. 

 

Zich concentreren op een verhaal. 

Aantonen dat men verstaat wat er 

voorgelezen wordt aan de hand 

van vragen.  

De leerkracht legt de oefening uit en schrijft de opties op het bord als 

spiekbriefje. Als de leerlingen even niet meer weten wat te zeggen, 

kunnen ze eens spieken op het bord. 

5. Bankje in het park 

O: Een aantal stoelen worden naast elkaar geplaatst vooraan in de klas. 

De andere leerlingen zijn stil wanneer een paar leerlingen hun rollen 

spelen. 

De leerkracht legt de situatie uit en helpt de leerlingen waar nodig bij het 

verstaan van de kaartjes. 

- Stoelen 

- Kaartjes uit het 

activiteitenpakket 

20 min. 

6. Voorlezen: ‘De eekhoorn kon niet slapen’ 

O: De leerlingen zitten in de zetel en luisteren naar de leerkracht die het 

verhaal expressief voorleest. 

Het is belangrijk dat de leerkracht genoeg pauzes inlast, traag leest en ook 

genoeg op zijn uitspraak let. Bij moeilijke woorden vraagt de leerkracht 

wat ze betekenen aan de leerlingen.  

Tussendoor stelt de leerkracht ook een aantal vragen om ervoor te zorgen 

dat de leerlingen mee zijn met het verhaal. 

- Boek of het verhaal 

van Toon Tellegen 

20 min. 

LESEINDE 

DOELEN INHOUD/ ORGANISATIE MATERIAAL TIMING 

 

Reflecteren over de afgelopen 

oefeningen. 

O: De leerkracht zit samen met alle leerlingen in een kring.  

 Samen reflecteren ze over de oefeningen. De leerkracht benadrukt dat 

de leerlingen het goed gedaan hebben. 

O: Daarna zetten de leerlingen samen met de leerkracht de klas opnieuw 

zoals ze stond. 

 5 min. 
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