
 

 

 
  

 

 

Lesmateriaal 
AFLEVERING 4 

VORMEN & 
STIJLEN 

 
Een script met tekst zegt nog niets over de 
vorm waarin het gepresenteerd wordt. Een 
musical? Een mimevoorstelling, dans of 
opera?  
 
Er zijn ontzettend veel verschillende 
theatervormen. In deze les gaan we aan de 
slag met twee vormen: poppenspel en opera. 
Maak je eigen theater(sok)pop en ontdek hoe 
je, je stem kunt inzetten om emoties over te 
brengen.  
 
 

 



 

 

 

 

ONDERDEEL 1 
DOELEN 

• Met alledaagse voorwerpen een theater(sok)pop maken. 
• Creatief omgaan met de aanwezige middelen.  

 

START  
• UITLEG: Alexander (de poppenspeler uit de video) vertelt dat je het maken 

van een pop zo ingewikkeld kan maken als je zelf wilt. Van alledaagse 
voorwerpen zoals een theedoek, sok of een groot schuimblok maak je 
gemakkelijk een pop. Dat gaan wij ook doen!  

• Laat de kinderen materiaal verzamelen om zelf een theaterpop te maken. 
Dit kan gemakkelijk van een paar sokken (bekijk de doe-het-zelf-video) of 
een theedoek.  

• Is er meer tijd of heb je zelf affiniteit met beeldend werken? Breid de 
opdracht dan uit. Online zijn ontzettend veel voorbeelden te vinden. Veel 
plezier! 

VAARDIGHEDEN 
• Knippen, plakken, 

tekenen  

BENODIGDHEDEN 
• Materiaal om ogen van te maken: 

plakogen, stiften, lijm, papier, kurken  
Stiften 

• Sokken, een oude theedoek of lap stof.  
 

‘Knutsel je eigen tegenspeler.’  

+/- 20 MIN. 



 

 

 
 
 
 
  

 

ONDERDEEL 2 
DOELEN 

• Een helikopterblik ontwikkelen. 
• Je eigen scène spelen met behulp van poppen 

 

 

START 
• Kies vier poppen uit die je aan de groep gaat demonsteren. 

Vraag per pop of de kinderen kunnen nadenken over de stem 
van de pop. Kunnen ze deze stem ook voordoen? Ze laten het 
steeds horen met de zin ‘Hallo, ik ben… ‘. Laat de pop een aantal 
keer rond gaan en bespreek achteraf de verschillend. Wordt de 
pop anders door de verschillende stemmen? Doe dit met alle 
poppen.  

• De kinderen gaan bovenstaande opdracht in groepjes herhalen 
met hun eigen pop. Je kunt het voorstellen iets uitbreiden. 
Samen bedenken en oefenen ze de stemmen voor hun eigen 
pop en bespreken dit na.  

• De volgende stap is het oefenen met de kijkrichting van de pop. 
Laat klassikaal zien wat de richting van kijken van een pop kan 
doen: wat als iemand langsloopt, hoe beweegt de pop dan? 
Wanneer kijkt een pop iemand echt aan? Laat de kinderen jou 
tips geven, zodat ze dat daarna bij elkaar kunnen doen.  

VAARDIGHEDEN 
• Inleven 
• Luisteren 
• Naar elkaar kijken 
• Stemgebruik om 

emoties over te 
brengen 

• Oog-hand coördinatie 

 

+/- 45 MIN. 

BENODIGDHEDEN 
• Voor iedereen een pop 

om mee te spelen: 
poppenkastpop, 
zelfgemaakte pop, een 
marionet. 

• De scripts uit les 2 

‘Een pop is een extra acteur.’ 



 

 

 
 

VERVOLG 
• In groepjes oefenen de kinderen met kijkrichting. Eén iemand van 

de groep speelt even niet met de pop, maar is de regisseur door 
te zeggen waar de poppen van de andere kinderen naartoe 
moeten kijken. De regisseur geeft tips om de kijkrichting 
kloppend te krijgen. Na twee minuten wisselen de rollen in de 
groep, totdat iedereen een keer heeft geoefend en ‘gecorrigeerd’ 
als regisseur.  

• De volgende stap is dat de kinderen in groepjes één van de 
geschreven scènes gaan spelen met de poppen. Eerst doen ze 
dit in hun eigen groepje en spelen ze met en voor elkaar. Vertel 
dat ze na 10 minuten repeteren ook een keer voor de klas gaan 
spelen.  

• Alle scènes worden voor de klas gespeeld. Laat de andere 
kinderen meekijken als regisseurs en bespreek na afloop steeds: 
Hoe was het stemgebruik? Hoe was de kijkrichting? Zorg steeds 
voor positieve feedback. Als er genoeg tijd is kun je het groepje 
nog een keer laten spelen zodat ze de feedback direct kunnen 
verwerken.  

• Afhankelijk van de tijd kun je op deze manier klassikaal door alle 
scènes gaan, Zorg ervoor dat de groepjes maar één scène 
oefenen, de kans is anders groot dat het onderling een 
wedstrijdje wordt wie als eerste alle scènes gerepeteerd heeft.  



 

 

 
 
 
  

 

ONDERDEEL 3 
DOELEN 

• Emoties vertalen naar klanken. 
• Je stem durven inzetten. 

 

START 
• Maak een kring. Al ‘zingend’ stelt iedereen zichzelf voor, totdat 

je rond bent. Als begeleider ga je als eerste. De tekst kan simpel 
zijn: ‘Ik ben…’. Dit kan monotoon (op 1 toonhoogte), of in een 
melodie. Afhankelijk van je eigen muzikaliteit en die van de 
groep kun je ook een bestaande melodie van een popnummer 
gebruiken, of het bekende Vader Jakob. Nadat iemand is 
geweest tel je af en doet iedereen het samen na. Zo verlaag je 
de drempel van zingen en presenteren, en warmt iedereen de 
stem op.  

• Als je rond bent bespreek je het na met de kinderen. Wat klonk 
blij/verdrietig/verbaasd/boos etc.? Hoe kwam dat? Ze kunnen 
dit straks inzetten bij het spelen van hun eigen scène.  

• Net als de Theaterbazen uit de video gaan de kinderen hun 
scène omzetten in opera. Ze gaan alle zinnen dus zingen waarbij 
de emotie van het personage doorklinkt in zang/stemgebruik. Ze 
hoeven de rollen nog niet te verdelen maar kunnen eerst alles 
samen oefenen.  

VAARDIGHEDEN 
• Inleven 
• Luisteren 
• Stemgebruik inzetten 

om emoties over te 
brengen 

• ‘Zingen’ 

BENODIGDHEDEN 
• De scripts  
• Potloden  

 

‘Met muziek kan je nog meer emoties overbrengen.’ 
 

+/- 30 MIN. 



 

 

 
 

 

VERVOLG 
• Laat de kinderen 10 minuten oefenen. Daarna laten ze het aan 

elkaar zien. Spoor ze aan om na te denken over de klank van de 
zinnen en aan de plaatsing op het toneel: wie staat waar? Wie 
beweegt waar?  

• De scènes worden voor de hele groep gespeeld. Probeer daarna 
weer positieve feedback te geven: hoe was het stemgebruik? 
Hoe werkten de emoties door in de stem? Klopte dat bij hoe het 
bedacht was? Waar stond iedereen op et toneel? Laat de 
kinderen aan de kant hier (positief) over meedenken en helpen. 
Laat het groepje nog een keer spelen zodat ze direct de 
feedback kunnen verwerken.  


