
 

 

 
  

 

 

Lesmateriaal 
AFLEVERING 5 
REGISSEREN & 

ACTEREN 
 

 
Voordat een scène in het theater voor publiek 
speelt is er gerepeteerd. De regisseur kijkt 
tijdens de repetities vanuit het publiek naar het 
podium en geeft tips. Dat noem je 
regieaanwijzingen. In deze les repeteren de 
kinderen de zelfgeschreven scènes als 
regisseur en spelen ze mee in de scènes van 
hun groepsgenootjes. Ze gaan niet alleen 
oefenen, ze gaan repeteren! En dat betekent: 
herhalen, herhalen en nog eens herhalen!  
 
 



 

 

 
 

 

ONDERDEEL 1 
DOELEN 

•  Karakteromschrijvingen maken. 
• Stijlkeuzes maken  

 

START 
• INSTRUCTIE: Je gaat als regisseur keuzes maken over de 

manier waarop de acteurs hun rol gaan spelen. Het gaat dan 
over de manier van spelen, timing, plaatsing op het podium en 
kostuums.  

• Laat de kinderen voor elk personage uit hun scène nadenken 
over de vragen: Wat is dit voor iemand? Hoe gedraagt deze 
persoon zich? Hoe beweegt dit personage? Hoe praat dit 
personage? De kinderen kunnen in duo’s elkaar bevragen en zo 
samen de personages vormgeven. Als geheugensteuntje 
schrijven ze bij ieder personage een paar steekwoorden op.  

• Een volgende stap is om te zoeken naar plaatjes in tijdschriften 
die passen bij het personage en hoe diegene eruit ziet. Van ieder 
personage kan een moodboard gemaakt worden. Het moet 
uiteindelijk niet uitmaken wie het personage gaat spelen: het 
gaat om een omschrijving van het personage en niet van degene 
die het gaat spelen.   

 
 
 
 

VAARDIGHEDEN 
• Verbeelden 
• Plannen 
• Structureren  

BENODIGDHEDEN 
• Pennen en papier 
• Stapel tijdschriften 
• Scripts 
• Computer of device met 

internettoegang  

‘Het publiek heeft altijd gelijk, jij bent hun vertegenwoordiger..’ 
 

+/- 30 MIN. 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERVOLG 
• Als alle personages zijn uitgewerkt nemen de kinderen in 

groepjes hun script door. Staan er al regieaanwijzingen in? Kan 
er al meer worden bijgeschreven? Waar staat iemand op welk 
moment op het podium? Wordt iets snel gespeeld of juist heel 
erg langzaam, in slowmotion?  

• Alle ideeën uit de voorgaande lessen worden per scène in de 
groep besproken. Welke kostuums zijn er nodig en hoe kunnen 
die geregeld worden? Zijn er kinderen die iets van huis kunnen 
meenemen, of kan er bijvoorbeeld wat geleend worden van een 
toneelvereniging uit de buurt? Zorg ervoor dat iedereen met een 
helder idee naar huis gaat en weet wat er nog moet worden 
voorbereid.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ONDERDEEL 2 
DOELEN 

• Alle afspraken tussen regisseur en acteurs helder maken. 
• Op elkaar ingespeeld raken.  

 

START 
• De kinderen gaan elkaar regisseren en spelen in elkaars scène. 

Uiteindelijk wordt dit allemaal achter elkaar geplakt als 1 kort 
toneelstuk: een montagevoorstelling. Afhankelijk van het totaal 
aantal kinderen, werk je idealiter met groepjes van 4 kinderen. 
Binnen ieder groep van 4 speelt iedereen dan 3x en regisseert 
1x. Zijn er meer kinderen en kom je niet uit met groepjes van 4? 
Andere kinderen kunnen de regisseur helpen (regieassistent) of 
aan de slag gaan met licht en geluid (technici).  

• Geef alle acteurs en regisseurs verschillende opdrachten mee 
om op te letten tijdens het repeteren.  
- Acteurs: heb je tekst? Leer dat uit je hoofd, dan kun je het script 
letterlijk loslaten en gaan spelen.  
- Acteurs: repeteer altijd in kostuum. Het helpt om verder in je rol 
te komen.  
- Acteurs: luister goed naar je medespelers en geef ze de ruimte 
om te spelen.  
- Regisseurs: kijk goed naar je acteurs. Wat doen ze goed? Geef 
complimenten en benoem dat. Wat kan er beter? Benoem dat 
ook.  
 

VAARDIGHEDEN 
• Regisseren 
• Acteren 
• Luisteren 
• Timing 
• Concentratie 

 

+/- 50 MIN. 

BENODIGDHEDEN 
• Scripts  
• Kostuums 

‘Je kan een scène 100x spelen en het zal 100x anders zijn.’ 



 

 

  
 

 

VERVOLG 
- Regisseurs: is iedereen zichtbaar en verstaanbaar voor het 

publiek? Jij bent de oren en ogen van het publiek dus geeft 
tips aan de acteurs om de scène zo goed mogelijk te maken.  

- Regisseurs: durf de scène om te gooien en iets heel anders 
te proberen.  

 
• Iedere scène wordt 10 minuten gerepeteerd. Zo is er genoeg tijd 

om verschillende dingen uit te proberen en afspraken te maken. 
Bewaak de tijd, assisteer waar nodig en zorg er bij het wisselen 
naar de volgende scène voor dat het omkleden snel gaat.  

• Om het écht goed te laten beklijven en het voor publiek te spelen 
is het goed om op een ander moment nog een repetitiemoment 
in te plannen. Dan zijn de kinderen echt klaar om de scènes voor 
publiek te spelen.  

• Zijn er in les 3 concrete plannen gemaakt voor licht en geluid? 
Pak dat er weer bij. Je kunt als begeleider zelf de techniek op je 
nemen of de kinderen vragen je te assisteren. Repeteer de 
laatste keer met licht en geluid zodat iedereen weet hoe dat gaat 
werken voor hun scène.  


