
 

 

 
  

 

 

Lesmateriaal 
AFLEVERING 2 

Script & Schrijven 
 

 
Een toneelstuk, opera, musical of 
poppenkastvoorstelling: allemaal voorbeelden 
van wat je op een podium kan laten zien. Bij 
alle drie is de basis een verhaal: iets dat de 
maker wil vertellen aan het publiek.  
 
In deze les graven de kinderen in hun eigen 
verleden. Op zoek naar een herinnering dat ze 
op het podium willen vertellen. Met fantasie, 
verbeelding en theatrale elementen ontdekken 
ze hoe je daar een spannend verhaal van kan 
maken.  
 
Tip: Kijk samen met de kinderen naar de Doe-
het-zelf-video’s om aan de slag te gaan met de 
opdrachten.   



 

 

 

 

ONDERDEEL 1 
DOELEN 

• Een basis voor een scène vanuit tekst vastleggen  
• Emoties herkennen en beschrijven  

 

START 
o Bespreek dat alles in onze fantasie elementen uit het 

echte leven gebruikt. Om zelf scènes te maken gaan we 
ook gebruik maken van herinneringen uit ons eigen leven.  

o Kies met de kinderen naast blij en verdrietig nog een 
derde emotie. Geef iedereen 3 post its. Op elke kleur 
schrijven ze een moment: een leuk moment op kleur 1, 
een verdrietig moment op kleur 2, een .. moment op kleur 
3.  

o De kinderen bespreken in groepjes wat ze hebben 
opgeschreven 

o Laat alle kinderen een keuze maken uit één van de drie 
momenten; dit wordt later gespeeld door de andere 
kinderen.  

o Kijk daarna samen naar Werkblad 1 en laat de kinderen 
dit invullen.  

VAARDIGHEDEN 
• Schrijven 
• Inleven 
• Herinneringen 

structureren 
• Delen van 

herinneringen (en 
emoties)  

BENODIGDHEDEN 
• Post-its in 3 kleuren 
• Pennen 
• Werkblad 1  

 

‘Inspiratie is overal, als je er maar voor open staat.’ 
 

+/- 20 MIN. 



 

 

  
 
  

 

ONDERDEEL 2 
DOELEN 

• De persoonlijke herinneringen uitwerken in een korte  
verhaallijn.  

• Locatie en tijd creëren voor de scenes.  

 

START 
• Vertel de kinderen dat bijna elk verhaal begint door ons mee te 

nemen naar een tijd en een locatie. Dit helpt het publiek om mee 
te gaan in je verhaal.  

o Er was eens.. (tijd) in een land hier ver vandaan.. (locatie) 
o Het was herfst (tijd) en kikker liep door het bos.. (locatie) 

• In de video vertelt Sanne dat een conflict een scene spannender 
maakt. Als iets spannend is wil je er graag naar kijken. Lees 
samen met de groep de voorbeeldvertelling op Werkblad 2. 
Wat is er spannend aan? Wat is het conflict?  

• Laat de kinderen hun herinnering van Werkblad 1 omzetten naar 
een vertelling. Eerst beantwoorden ze de W-vragen. Stimuleer 
dat ze hier hele zinnen van maken, die in elkaar doorlopen als 
een verhaal.  

• De volgende stap is het beantwoorden van de Conflict-vragen. 
Een conflict maakt de scene spannend. Tip: iemand uit de scène 
wil iets bereiken dat door een ander personage lastig wordt 
gemaakt. Stimuleer dat ze hun fantasie gebruiken: ze mogen 
hun gebeurtenissen aanpassen zodat het spannender wordt.  

VAARDIGHEDEN 
• Schrijven 
• Samenvatten van de 

essentie van een verhaal.  
• Herkennen en opzoeken 

van een conflict 

 

+/- 30 MIN. 

BENODIGDHEDEN 
• Werkblad 2 
• pennen  

 

‘Neem het publiek mee op reis naar een tijd en een plek.’ 



 

 

 

 

ONDERDEEL 3 
DOELEN 

• Vertelling omzetten tot een speelbare scene met tekst 
• Gesproken tekst bedenken en opschrijven  

 

START 
• De kinderen gaan hun vertelling (Werkblad 2) uitwerken in 

een scène die door 2 of meer personen gespeeld kan 
worden. M.b.v. Werkblad 3 schrijven ze voor ieder personage 
wat tekst.  

• Je kan de kinderen hierin volledige vrijheid geven voor 
hoeveel personages ze tekst schrijven. Je kunt ook vast 
kijken uit hoeveel kinderen je groep bestaat, en hoeveel 
personages je later nodig hebt met samen te gaan spelen.  

• Ga aan de slag met Werkblad 3. Benoem het verschil tussen 
spreektaal en schrijftaal. In het echt maken we onze zinnen 
vaak helemaal niet af, dus in het theater hoeft dat ook niet!  

• Last van een writers-block? Leg de pennen neer en laat de 
kinderen op basis van Werkblad 2 spelen. De tekst komt dan 
vanzelf. Schrijf zelf mee met wat ze zeggen: dit is de basis 
van hun dialoog. 2 of 3 zinnen zijn al genoeg.  

  

 

VAARDIGHEDEN 
• Schrijven 
• Verplaatsen in een 

ander  
 

BENODIGDHEDEN 
• Werkblad 3 
• Pennen  
• Je fantasie!  

 

+/- 20 MIN. 
‘Samen bereik je het meest!’ 

 


