
Dit lespakket is onderdeel van de landelijke campagne van Reddingsbrigade Nederland en De kleine kapitein over 
veiligheid op het water.

Aan de hand van een serie foto’s uit de theatervoorstelling De kleine kapitein (Paul Biegel) worden de beginselen van 
veiligheid in, op en rond het water verteld, komen de leerlingen alles te weten over eb & vloed en wat ze moeten doen als 
ze in een gevaarlijke stroming terecht komen. 

Met dit lespakket wordt kinderen gewezen op het plezier dat je met water kunt beleven en ook de gevaren die open 
water kan hebben.

De kleine kapitein en zijn vriendjes Marinka, dikke druif, bange Toontje gaan op zoek naar het Eiland van Groot en Groei. 
In hun zelfgemaakte bootje De Nooitlek komen ze een Toverschip tegen, moeten ze door de Drakenpoort, ontmoeten de 
Norse Heerser en overwinnen de piraat Kapitein Schobbebonk. Vinden zij het Eiland en doen zij dit wel verstandig?
Als je wilt weten hoe het de kleine kapitein vergaat, kom dan ook naar de theatervoorstelling bij jou in de buurt. Kijk voor 
de speellijst op: www.mijnkleinekapitein.nl of bel met Theater in School (023-5315578) en boek de schoolvoorstelling.

Hierbij ontvang je de lessen ‘Blijf veilig op het water met de kleine kapitein!’ zoals die bij de theatervoorstelling zijn ge-
maakt. Het zijn drie lessen voor leerlingen vanaf zes jaar, die je los of als reeks in een willekeurige volgorde kunt geven. Het 
is aan de school en jouw persoonlijke voorkeur als docent, met welk thema je aan de slag wilt en voor hoe lang.

TIP:
Maak het nog leuker voor je leerlingen:
Nodig de stoere vrijwilligers van de Reddingsbrigade bij jou op 
school uit!
Samen met jouw leerlingen nemen zij de informatie uit de drie 
lessen door en geven een hoop handige tips om veilig in, op en rond 
het water te zwemmen en spelen.
Hieraan zijn geen kosten verbonden en bovendien krijgt de school 
de hernieuwde uitgave van het boek van Paul Biegel cadeau! Mail 
voor beschikbaarheid naar de Reddingsbrigade bij jou in de 
buurt. Kijk op www.reddingsbrigade.nl/waar-zijn-we voor de 
contactgegevens, of mail naar info@reddingsbrigade.nl

Elke les heeft een thema, dat verband houdt met één avontuur 
van De kleine kapitein. Deze avonturen kun je voorlezen uit het 
boek ‘De grote kleine kapitein’ en bekijken in het theater. 

Inhoud lespakket
Les 1 - Blijf veilig op het water  met de kleine kapitein
Les 2 - Eb & vloed (de drakenpoort)
Les 3 - Stromingen (de grote rolgolf)
Bij elk thema staat een passage uit het boek benoemd, lees dit 
eerst voor en bespreek daarna de tips van de Reddingsbrigade. 
Indien je vrijwilligers van de Reddingsbrigade uitnodigt in de klas 
raden wij je aan deze passages, dan wel het hele boek van Paul 
Biegel, voor te lezen aan de klas ter voorbereiding op de komst van 
de Reddingsbrigade.
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Wat leer je bij de 
Reddingsbrigade?
De Reddingsbrigade biedt leuke en uitda-
gende reddingsopleidingen aan voor jong 
en oud. Een kind kan meteen na het beha-
len van een zwemdiploma van het zwem 
ABC  starten met de opleiding als Junior 
Redder, waarbij het vergroten van de 
eigen veiligheid en zelfredzaamheid in het 
water voorop staan. De opleiding verloopt 
vervolgens van zelfredding, via het red-
den van vriendjes en het redden met hulp- 
en reddingsmiddelen naar een opleiding 
tot volwaardig redder. Kernwoorden in de 
opleidingen van Reddingsbrigade Neder-
land zijn uithoudingsvermogen, oriënta-
tie, coördinatie, inzicht, samenwerking en 
communicatie waarbij altijd de veiligheid 
van de redder voorop staat.
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De boeken van Paul Biegel lenen zich uitstekend voor 
het onderwijs. Zijn gebruikte legendes, fantasie en zijn 
virtuoos taalgebruik zijn ingrediënten die een kind 
uitdagen meer te gaan lezen, meer te willen weten en 
meer na te denken over alledaagse zaken.
Paul Biegel was onconventioneel en daarom hebben 
wij naar een manier gezocht om materiaal te maken, 
waarmee u, als docent, op een onconventionele manier 
les kunt geven. Zowel de voorstelling als dit materiaal is 
bedoeld als eerbetoon aan deze bekroonde Nederlandse 
auteur, die in 2006 is overleden.

De leerlingen volgen onder begeleiding van de docent of 
de vrijwilligers van de Reddingsbrigade de lessen zoals 
beschreven in deze docentenhandleiding. 

Het pakket bestaat uit deze docentenhandleiding, de 
website www.mijnkleinekapitein.nl en het boek.

We werken drie lessen uit die los of als opeenvolgende 
reeks te geven zijn. Er zijn geen aparte leerlingpagina’s. 

Wij wensen je veel avontuurlijk plezier bij de uitvoering 
van de lessen en zien je graag in het theater!

SCHIP AHOY!
De kleine kapitein, Marinka, bange Toontje, dikke Druif 
en de grijze schipper.

Bekijk de speellijst voor de voorstelling bij jou in de buurt 
op www.mijnkleinekapitein.nl

De kleine kapitein is een spannende familievoor-
stelling voor iedereen vanaf zes jaar naar de gelijk-
namige boeken van Paul Biegel. Al meer dan drie 
generaties dromen kinderen mee met de verhalen 
van Paul Biegel over Het Eiland van Groot en Groei, 
De Spookstad en Het Toverschip.

In samenwerking met Reddingsbrigade Nederland 
en Delta Lloyd is er rondom de theatervoorstelling 
lesmateriaal ontwikkeld om kinderen en ouders 
meer te vertellen over Veiligheid in en op het Water.

Wil je ook de avonturen van De kleine kapitein 
meebeleven? Kom naar het theater en ontmoet De 
kleine kapitein en misschien win je dan wel een 
zeilboot! 
Kijk voor de speellijst en de actie op: 
www.mijnkleinekapitein.nl 
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