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Inhoud: 
- Algemene informatie bezoeken voorstelling 

- Specifieke informatie en lessuggesties 
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Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen een KUVO -theatervoorstelling of -concert.  
Dat kan op uw eigen school of bij een collega-school zijn maar ook in de Vriendschap of in het 
theater “’t Klooster”. 
 
Theater in school!  Of….. naar het theater toe. 
Een voorstelling is iets bijzonders, iets dat niet elke dag gebeurt en voor een aantal kinderen is het 
misschien zelfs de eerste keer dat ze zoiets meemaken.  
Hieronder wat algemene regels voor deelname aan theateractiviteiten en enkele suggesties ter 
voorbereiding van de leerlingen. 
Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en kritiek. 
 

1. De organisatorische voorbereiding (algemeen en specifiek). 
Van elke activiteit sturen wij de betreffende scholen informatie behorende bij een voorstelling o.a. 

 Het rooster. Dit rooster geeft aan wanneer, waar en hoe laat de voorstelling of de activiteit 
plaatsheeft.  

 Organisatiegegevens: deze staan de achterzijde van het rooster. 
Hierin zijn, naast praktische zaken voor de schoolorganisatie, dingen opgenomen die u in 
ieder geval met de kinderen door moet nemen of voorbereiden, (indien van toepassing). 

 Infoblad of lesbrief: 
Hierin staan de suggesties voor de voorbereiding waardoor u uw leerlingen optimaal kan 
laten participeren in een voorstelling. 

Natuurlijk worden de activiteiten ook nog besproken op de vergaderingen van de activiteitengroepen 
die aan het begin, in het midden en aan het eind van het schooljaar plaatshebben. 

 
2. Het belang van inhoudelijke voorbereiding. 

Deze inhoudelijke voorbereiding verschilt al naar gelang de aard van de voorstelling en kan variëren 
van het instuderen van een enkel refrein van een lied en/of het van tevoren bespreken van enkele 
onderwerpen c.q. begrippen tot het geven van voorbereidende lessen die nodig zijn voor de 
leerlingen om de voorstelling te kunnen volgen. Minimaal moeten de leerlingen weten waar ze naar 
toegaan, wat ze gaan zien en wat er van ze verwacht wordt. 
Aan de voorbereiding geen of onvoldoende aandacht besteden kan lijden tot een mindere “beleving” 
van de voorstelling door uw leerlingen en in een enkel geval zelfs tot negatief gedrag. 
 
Met het voorgaande willen wij u niet wijsmaken dat elke voorstelling uitputtend voorbereid moet 
worden, soms is een uitgebreide inhoudelijke voorbereiding zelfs niet eens gewenst. 
Maar dit zal dan altijd duidelijk in de informatie vermeld worden.  
 
Wat aan algemene voorbereiding nodig is verschilt per leeftijdsgroep. 
Ook de ervaring van leerlingen met naar voorstellingen kijken of zelf toneel spelen is hierbij van 
belang. 
 
U kunt als leerkracht het beste beoordelen wat voor uw leerlingen nodig is. 
Onderstaande algemene suggesties zijn ook niet meer dan een richtlijn. 
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3. Algemene suggesties vooraf. 
Bij “beginners” kan een kringgesprek over theater veel verduidelijken. 
 Wie is er wel eens in een theater of in de Vriendschap geweest? 
 Hoe ziet een theater eruit? 
 Wat gebeurt er allemaal? 
 Wat doen de mensen op het toneel? 
 Wat doen de mensen in de zaal? 
 Waarom is het soms donker als de voorstelling begint? 
 Wat stellen ze zich voor bij dans of poppenspel of….? 
 Waarom klappen mensen voor de acteurs? 
 
Mogelijk moeten er enkele gedragsregels behandeld worden, zoals 
 Op je plaats blijven zitten en waarom, (behalve als gevraagd wordt om mee te doen natuurlijk). 
 Wanneer moet je stil zijn en waarom. (behalve als gevraagd wordt om mee te zingen, klappen 

enz. natuurlijk). 
Leg in ieder geval uit wat ze gaan zien en wat u van ze verwacht. 
 

4. Achteraf. 
Wanneer u de voorstelling heeft gezien kunt u na afloop van de voorstelling b.v. een vragenronde 
doen of over specifieke zaken uitleg geven.  
Daarbij kunt u naast uw eigen ervaring gebruik maken van de informatie en lessuggesties van de 
groep of de KUVO. 
In elk geval is het van belang uw ervaringen over de voorstelling en met de verstrekte informatie met 
ons te delen, (o.a. middels het evaluatieformulier). Op de interne schoolorganisatie hebben wij geen 
rechtstreekse invloed dus als daar iets mis ging bespreek het dan tijdens de teamvergadering. 
 
        5. De voorstelling is in uw school. 
Natuurlijk is een school geen echt theater. De optredende en de KUVO doen hun best het speelvlak 
zo sfeervol mogelijk te maken. 
De school kan er voor zorgen dat de situatie in de voorstellingsruimte zo optimaal mogelijk is door de 
organisatorische gegevens goed door te lezen en iedereen in de school op de hoogte te stellen van 
het feit dat er een voorstelling plaatsheeft. 
 
“Ik kan niks zien!” 
Om dat te voorkomen kunt u een soort tribune bouwen zodat de kinderen over elkaar heen kunnen 
kijken. In voorstellingen zitten soms fragmenten die zich op de grond afspelen en zijn dan beter te 
zien. 
Een suggestie: een rij matten, een rij gymnastiekbankjes, een rij (hogere) stoeltjes en een rij tafels. 
De langere kinderen achteraan helpt natuurlijk ook. 

“Ik moet zo nodig plassen”                                                                                    
Dat kan gebeuren, ook als u vlak voor de voorstelling alle kinderen langs het toilet hebt gestuurd. 
Probeer dan zo te helpen dat het de andere kinderen en de spelers zo weinig mogelijk stoort. 

Misschien hoeft het kind niet eens helemaal terug naar zijn plek middenvoor maar kan het na 
terugkomst op de dichtstbijzijnde rij aan de zijkant gaan zitten.  
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“Wat is dit allemaal?” 
Ondanks een goede voorbereiding kan het gebeuren dat jonge kinderen door de vreemde situatie of 
door het thema, van slag raken. Kies daarom voor uzelf als begeleider een tactische plaats waardoor 
u overzicht houdt over de kinderen. Verwacht u van sommige kinderen al een bepaalde reactie zorg 
dan dat die bij u in de buurt zitten. U kent uw “pappenheimers” beter dan wij. 

6. Foto’s 
Het maken van foto’s tijdens de voorstelling is doorgaans geen probleem. Vraag wel vooraf 
toestemming aan de uitvoerende(n). Fotografeer zo veel mogelijk zonder flits en zorg dat het 
fotograferen de voorstelling en de aandacht van de kinderen niet stoort. 
Bied aan om foto’s door te mailen naar de uitvoerende(n). Dit wordt op prijs gesteld. 
 
 
Voorbereiding hoeft niet veel tijd te kosten en levert voor iedereen voordeel op. 
 
Mooie voorstelling toegewenst,  
 
De KUVO medewerkers. 
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INHOUD 
 

- Inleiding  
o De voorstelling 
o Kruis en Mol 

 
- Materiaal 

o Opdracht 1: Thuis 
o Opdracht 2: De kamers in huis 
o Opdracht 3: Rennen in huis 
o Opdracht 4: Lievelingseten 
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Inleiding 
 
 

De voorstelling 
Meneer Kruis en meneer Mol nodigen iedereen uit om bij hen thuis op bezoek te 
komen. Ze wonen in een groot huis op de hei, met heel veel familie: Tante Kee is 
ontzettend dik, de dokter zegt: ze boft ze is nog niet ontploft.  
Bakker Bennie brengt er verse broodjes, Kruis en Mol geven er muziekles, je leert er 
de Boekaroo te dansen. Je kan er belletje-trekken op hoog niveau, de huisdieren 
zingen een deuntje mee, je krijgt er een ijsje, was je hoofd en was je schouders, maar 
wel: Beng beng opgepast, wij slaan met de afwaskwast............. 
 
In het nieuwe muziek- en meespeel-programma "Thuis bij Mol en Kruis" leren de 
kinderen op een heel directe manier wat muziek zo leuk maakt. Ze kunnen volop 
meedoen, meezingen, dansen, toeters en bellen bespelen of gewoon ademloos 
kijken en genieten van onze geïllustreerde muziek.  
 
 
 
Kruis en Mol 
Meneer Kruis (Mark Söhngen) en Meneer Mol (Mart Heijmans) zijn samen al sinds 
1980 bezig met het verzorgen van schoolvoorstellingen. Zij doen dit met veel plezier,  
hebben al meer dan 5000 voorstellingen gespeeld en het wordt steeds leuker! 
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Opdracht 1 |  THUIS 
 
 
Duur: 15 – 25 minuten (afhankelijk van duur van het gesprek) 
Doel: Verkenning van eigen gewoontes & eigen leefwereld 
 
 
Ga met de kinderen in een kring zitten en stel de kinderen onderstaande vragen zodat ze 
gaan vertellen over hun eigen huis en thuis.  
Belangrijk is dat de kinderen vooraf weten dat er geen foute antwoorden zijn op de vragen 
die ze gesteld worden. Het doel van de opdracht is dat de kinderen nadenken over hun eigen 
leefwereld en gewoontes.  
 
1. In wat voor huis woon je en met wie? 
    (Hoe groot/hoeveel kamers/welke kleuren/tuin/huisdieren) 
 
 
2. Wat is je favoriete plek in huis? Waar ben je het liefste en waarom?  
 
 
3. Help je mee in het huishouden? (Afwassen/koken/opruimen) 
 
 
4. Komt er veel bezoek bij jullie thuis? (Familie/vrienden/buren) 
 
 
5. Als je thuiskomt, wat doe je dan als eerste? Waar ga je naartoe, wat ga je doen?  
 
 
6. Denk je dat alle huizen hetzelfde zijn? Zo ja/nee > waarom? 
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Opdracht 2 |  DE KAMERS IN HUIS 
 
 
Voorbereiding:  Verzamel spullen die in een bepaalde kamer thuishoren, bv. bestek uit 

de keuken, een das uit de hal, een wekker uit de slaapkamer. 
Maak kaartjes met de verschillende kamers die een huis kan hebben 
en denk ook aan de schuur of de serre.   

Duur:    15 – 25 minuten  
Doel:    Associëren  
 
 
Maak een kring en leg in het midden de kamer-kaartjes neer. Laat dan de kinderen de 
verzamelde spullen één voor één uit een tas halen.  
Wat is het? In welke kamer hoort het volgens jou thuis?  
Sorteer de voorwerpen. Leg ze bij de juiste kamer-kaartjes.  
Sommige voorwerpen zullen niet voor alle kinderen in dezelfde kamer thuishoren.  
Praat hierover. 
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Opdracht 3 |  RENNEN IN HUIS 
 
 
Benodigdheden:  Matten, speelzaal 
Voorbereiding:  Leg vooraf aan de les matten in het speellokaal her en der op de grond. 
Duur:    30 minuten – naar eigen inschatting 
Doel:    Motoriek, reactievermogen en geheugen trainen -  
 
 
Leg een aantal matten in het speellokaal, elke mat is een andere ruimte in het huis, bv. 
zolder, woonkamer, badkamer, slaapkamer en keuken. 
 
De kinderen bewegen vrij in de ruimte, maar roept de leerkracht bv. “Woonkamer”, dan 
gaan alle kinderen naar dit vertrek (mat). 
 
Is je groep te groot en passen niet alle kinderen op één mat, dan kan je ook roepen “Jongens 
badkamer en meisjes woonkamer”.  
 
Ook kan je i.p.v. matten in het speellokaal, vlakken tekenen met schoolkrijt op het plein.  
 
Herhaal dit meerdere malen en eventueel met verschillende bewegingsvormen. 
 
Vinden de kinderen het lastig, dan kan je ook plaatjes van de betreffende ruimtes op de 
mat/in het vlak leggen. 
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Opdracht 4 |  LIEVELINGSETEN 
 
 
Benodigdheden:  Kleurpotloden. Krijt, stiften, kopietjes kleurplaat 
Voorbereiding:  Kopiëren kleurplaat ‘bord en bestek’ 
Duur:  Naar eigen inschatting 
Doel:    Motoriek ontwikkelen en creativiteit stimuleren 
 
Tante Kee houdt van vet eten, daarom is ze ook een beetje te dik. Laat de kinderen eerst 
nadenken wat zij het liefste eten, wat vinden ze echt heel lekker en hoe ziet dat eruit? Laat 
het ze op het bord tekenen. Nadien kan je klassikaal bespreken/bekijken wat de kinderen 
hebben getekend.  
 
 
Kleurplaat z.o.z.
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