
 

 

 
  

 

 

Lesmateriaal 
AFLEVERING 1 

THEATER? 

 
Theater is een activiteit, maar ook een 
gebouw. Het is iets bewegend maar ook iets 
statisch. Theater kan verschillende vormen 
aannemen en iedereen heeft zijn eigen 
ervaringen met of ideeën over/voor theater. 
Tijdens deze les delen de kinderen hun 
theaterervaringen, bedenken ze wat er 
allemaal moet gebeuren om tot een 
theatervoorstelling. Tot slot bouwen ze een 
eigen mini-theater. Met iedere les voegen ze 
daar iets aan toe, totdat ze een echte 
theaterbaas zijn! 
 
Tip: Kijk samen met de kinderen naar de Doe-
het-zelf-video’s!  



 

 

 
  

 

ONDERDEEL 1 
DOELEN 

• Kennismaken met elkaars theaterervaringen 
• Een eerste stap zetten naar doen alsof: theater maken! 

 

START 
• Vraag wie er wel eens in een theater zijn geweest. Wat hebben 

ze daar gezien? Wat hebben ze daar gedaan? Kunnen ze aan 
elkaar vertellen waar de voorstelling/film over ging? 

o Dit kan je klassikaal doen, maar kan na een korte 
introductie ook in kleine groepjes worden gedaan. 

o Iedereen kan iets vertellen, maar dat hoeft niet. 
• Laat de kinderen nogmaals vertellen wat ze hebben gezien of 

ervaren en vraag de anderen om dit daarna precies na te 
vertellen alsof zij dit zelf hebben ervaren. 1 leerling vertelt kort 
(20 seconden, zet een timer op je telefoon) de beknopte versie 
van de ervaring, daarna vertellen de andere kinderen dit een voor 
een na. Daarna is de vertelt de volgende leerlingen een 
theaterervaring die door de anderen wordt overgenomen. 

o Bespreek achteraf wanneer het geloofwaardig was. Is het 
alleen tekst of speelt lichaamstaal hier ook een rol? 

VAARDIGHEDEN 
• Luisteren 
• Kijken 
• Vertellen 

BENODIGDHEDEN 
• Niks!  

 

‘Veel voorstellingen beginnen vanuit een verhaal’ 
 

+/- 20 MIN. 



 

 

 
  

 

ONDERDEEL 2 
DOELEN 

• Overzicht krijgen van wie er allemaal in het theater werken 
• Overzicht krijgen van wat er allemaal in een theater kan worden 

gedaan 

 

START 
• Leerlingen gaan in groepjes, of klassikaal aan de slag met deze 

opdracht. 
• Elke leerling of groepje leerlingen heeft toegang tot 2 kleuren post its. 
• Spreek af welke kleur voor beroepen is en welke kleur voor acties. 

Bespreek indien nodig het verschil tussen een beroep en een actie: 
bakker is een beroep, brood bakken is een actie. 

• Laat de leerlingen zoveel mogelijk beroepen die ze koppelen aan 
theater, opschrijven. 1 beroep per post it.   

• Laat de leerlingen op de andere kleur post its acties opschrijven die in 
een theater moeten worden gedaan. Bijvoorbeeld: de kaartjes 
verkopen. Als het matcht met de beroepen plakken ze een beroep en 
een actie bij elkaar  

• Zijn alle acties al aan een beroep gekoppeld? Zo niet: voeg een beroep 
toe dat erbij past.  

• Laat als leerlingen in verschillende groepen hebben gewerkt ze na 
afloop elkaars overzichten bekijken. Zijn er opvallende beroepen? 
Heeft een andere groep aan iets anders gedacht? Bespreek dit met de 
hele groep. 
 

VAARDIGHEDEN 
• Schrijven 
• Vertellen 
• Verbanden leggen 

 

+/- 20 MIN. 

BENODIGDHEDEN 
• 2 kleuren post its 
• pennen  
• tafel of muur om de post 

its op te plakken 

‘Wat is er gebeurd voordat wij een voorstelling kunnen zien?’ 



 

 

 

 

ONDERDEEL 3 
DOELEN 

• Een mini-theater/black box bouwen 
• Fantasie delen en omzetten in een fysiek product 

 

START 
• Google eens op Black Box Theater. Laat de leerlingen 

plaatjes zien van een ‘Black Box’ en bespreek waarom veel 
theaters eigenlijk een ‘Black Box’ (zwarte doos’ zijn. Hierdoor 
kan je met spel, licht, decor, geluid, etc. de fantasie van het 
publiek volledig sturen zoals jij dat als theatermaker zou 
willen. Herkennen ze dit van de voorstelling die zij hebben 
gezien? 

• Laat leerlingen in kleine groepje een eigen ‘Black Box’ 
bouwen. Dit hoef niet groot te zijn. De enige voorwaarde: we 
kunnen aan een kant de doos in kijken en de 
wanden/plafonds zijn zwart. Hierin houden ze in de komende 
activiteiten hun ontwikkeling bij alsof het hun schrift is. 

  

 

VAARDIGHEDEN 
• Samenwerken 
• Creatief denken 
• Handvaardigheid 

BENODIGDHEDEN 
• Kartonnen dozen / kisten 
•  Zwart papier 
• Zwarte verf 
• Lijm 
• Scharen 
• Plakband 

 

+/- 20 MIN. 
‘Een lege zaal is als een leeg canvas: je kan het 
helemaal zelf inkleuren zoals jij het wilt.’ 

 


