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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 
 

Opdracht 1 
Wat is een vuurtoren 
 
Opdracht 2 
De seizoenen trekken voorbij 
 
Opdracht 3 
Bewegingsrijm 
 
Opdracht 4 
Napraten 
 
Opdracht 5 
Maak je eigen flessenpost 
 

 
Bijlage 1 
Afbeeldingen Vuurtoren 
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Inleiding 
 
 

Het Houten Huis komt binnenkort met de voorstelling Vuurtoren Wacht bij u of nabij 
uw school. Het Houten huis is sinds 2013 het jeugdtheatergezelschap van het 
Noorden. Het Huis staat symbool voor het leven, waar soms ook iets piept en kraakt 
of een onverwachte gast langskomt. Altijd zijn ze aan het timmeren en schuren aan 
verbeelding, bedenksels en muzikaliteit.  
 
Het verhaal van Vuurtoren Wacht wordt grotendeels zonder woorden verteld. 
Muziek en beeld spelen een grote rol in al onze voorstellingen.  
 
Met veel plezier sturen wij u het bouwpakket bij Vuurtoren Wacht. Het bouwpakket 
bestaat uit een kennismaking met het fenomeen Vuurtoren, de vier seizoenen, het 
maken van flessenpost en het aanleren van bewegingen van de Vuurtorenvrouw. 
Waarnemen en verbeelden staan centraal.  
 
Wij wensen jullie heel veel plezier met de voorbereiding en met de voorstelling zelf. 
Het bouwpakket is slechts een handvat. Uiteraard is er ruimte voor uw eigen 
creativiteit.  
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Opdracht 1 |  Wat is een vuurtoren? 
Voorafgaand 

 
Nodig: Afbeelding Vuurtorens (bijlage 1), Digibord 
Doel: Uw leerlingen een beeld geven van wat een vuurtoren is en uw leerlingen een 
verbinding laten maken met het verhaal.  
 
Informatie voor u als leerkracht: 
In Vuurtoren wacht blijft vuurtorenvrouw alleen achter als Matroos uit varen gaat. Ze mist 
matroos. De seizoenen trekken voorbij en met de zon, de bladeren en de sneeuw komen ook 
de postbode de vliegenier en trekganzen langs. Kunnen zij de leegte vullen die matroos heeft 
achter gelaten?  
 
Op de website van Het Houten Huis vindt u verschillende afbeeldingen van vuurtorens. U 
kunt de plaatjes downloaden om op het digiboard te laten zien: 
www.hethoutenhuis.org/downloads onder beelden vuurtorens. Heeft u geen digiboard dan 
kunt u de plaatjes uitprinten en rond laten gaan.  
 
Suggesties voor uw leerlingen: 

 Wie heeft er weleens zo’n toren in het echt gezien? 

 Waar lijkt de toren op? 

 Waar staat deze toren? 

 Wat is dit voor een toren? 

 Wat doet hij daar? 

 Wat is een eiland? 

 Waar doet de toren je aan denken? 

 Waarom is hij zo hoog? 

 Waarom brandt er licht bovenin? 

 Wie of wat waarschuwt jou voor gevaar? 
 
 

http://www.hethoutenhuis.org/downloads
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Opdracht 2 |  De seizoenen trekken voorbij 
Voorafgaand 

 
 
Nodig:  Spellokaal, of een lokaal met genoeg ruimte om te bewegen 
Doel:  Uw leerlingen kunnen een situatie verbeelden en van hieruit bewegen. 

Uw leerlingen spelen een scene in groepsverband.  
Uw leerlingen maken kennis met de seizoenen.  

 
 
Informatie voor u als leerkracht: 
Dit is het moment om uw leerlingen te informeren over het naderende bezoek aan de 
voorstelling.  
In het verhaal is de vuurtoren een vrouw en blijft alleen achter. Ze wacht tot matroos 
terugkomt. Dit wachten duurt lang en alle seizoenen voorbij.  
 
Met de klas gaat u een geleide fantasie spelen. U bent de ‘leider’ en vertelt een verhaal dat 
de leerlingen ter plekke uitbeelden in de ruimte. Dit heeft u vast en zeker eerder gedaan met 
uw leerlingen, deze keer is hij toegespitst op het verhaal van Vuurtoren Wacht.  
Alle leerlingen voeren op hetzelfde moment de handelingen uit en beleven zo alleen en toch 
samen het verhaal. Met uw stem kunt u dynamiek aanbrengen.  
U kunt ook een muziekinstrument ter ondersteuning gebruiken of spanning aangeven.  
Doe zelf mee en beweeg door de ruimte.  
 
Ziet u deze tekst alstublieft als een handvat. U kunt uw eigen versie maken en wellicht zo 
beter ingaan op wat de leerlingen doen en hier sturing aan geven. De kernwoorden waar u 
naartoe kunt werken hebben we een kleur gegeven.  
 
Zie volgende pagina:
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Opdracht 3 |  Bewegingsrijm 
Voorafgaand 

 
Nodig:  Het filmpje van vuurtorenvrouw:www.hethoutenhuis.org/downloads 
 Het filmpje heet ‘bewegingsrijm 4 seizoenen’. Digiboard.  
 

 
Doel:  Uw leerlingen ervaren hoe het is om tekst om te zetten naar beweging.  

Uw leerlingen zetten hun oren alvast open voor de voorstelling waarin 
ook muziek het gevoel, de situatie en de sfeer aangeeft. Uw leerlingen 
gebruiken hun motoriek en drukken zich non-verbaal uit.  

 
Informatie voor u als leerkracht: 
We hebben een filmpje (van ruim twee minuten) opgenomen waarin Vuurtorenvrouw op 
muziek uit de voorstelling de seizoenen verbeeldt. We vragen u dit met de leerlingen samen 
te bekijken.  
 
U kunt samen met uw leerlingen de bewegingen oefenen. Er is een bestand met alleen de 
muziek (muziek ‘4 seizoenen’) en een bestand (muziek en stem ‘4 seizoenen’) met 
onderstaande tekst: 

 
Uw leerlingen zullen enkele bewegingen herkennen tijdens de voorstelling en de acteurs 
zullen na afloop van de voorstelling de bewegingen nog een keer met de leerlingen doen.  
Variatie: Bedenk ik groepjes ook eigen bewegingen en laat deze als verrassing aan de 
acteurs zien na afloop van de voorstelling.  

http://www.hethoutenhuis.org/downloads
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Opdracht 4 |  Napraten  
 
 
Doel:  Uw leerlingen verwoorden wat ze gezien en beleefd hebben tijdens de 

voorstelling. Uw leerlingen delen hun ervaring. Uw leerlingen 
betrekken het thema uit de voorstelling op zichzelf.  

 
Informatie voor u als leerkracht: 
Bij het nabespreken van onze voorstellingen is het belangrijk om vooral te vragen naar ieders 
beleving. Er is geen goed of fout in de vertaling van de inhoud.  
Om deze reden kunt u het beste beginnen met ‘wat’ vragen: 
- Wat heb je gezien?  
- Wie heb je allemaal ontmoet in de voorstelling? 
- Wat vond jij het spannendste moment? 
- Wat vond jij het zieligste moment? 
- Wat heb je allemaal gehoord? 
- Wat werd er op het einde gevierd? Waarom was het feest? 
 
Om daarna door te praten over betekenis en hun eigen verbeelding kunt u de volgende 
vragen gebruiken:  
- Hoe voelde Vuurtorenvrouw zich? Hoe weet je dat?  
- Herinneren jullie je nog het moment dat Vuurtorenvrouw een brief ging schrijven aan 
matroos en dat het niet helemaal lukte. Wat schreef ze in de brief? 
- Wat zou jij nog graag tegen vuurtorenvrouw willen zeggen?  
 
Wanneer jullie de thema’s missen, wachten of verlangen tegenkomen, is dat een mooie 
aanleiding deze thema’s te betrekken op de leerlingen zelf: 
- Mis jij weleens iemand? 
- Hoe voelt missen? 
- Wat doe jij als je iemand mist? 
- Hoe zorg je dat wachten minder lang duurt? 
- Waarom zou jij een feestje willen geven? 
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Opdracht 5 |  Maak je eigen flessenpost  
 
 
Nodig:  Genoeg waterflesjes of limonadeflesjes 
 Gekleurd papier 
 Scharen 
 
Doelen: Uw leerlingen zetten thema om in een vorm 
 Uw leerlingen denken na over het thema missen in hun eigen leven 
  
- Bespreek met de leerlingen hoe de vuurtorenvrouw weer vrolijk werd. 
- Ze ontving post van matroos. Hebben de leerlingen weleens iets gepost, en wat was dat 
dan? 
- Matroos vertelde iets over zichzelf (hoe hij door de storm overboord sloeg en onderwater 
kwam) en gaf haar iets mee in de flessenpost (de parel die onderwater had opgedoken). De 
leerlingen gaan nu zelf flessenpost maken voor iemand die ze missen. Net als matroos 
vertellen ze iets over zichzelf en geven iets mee.  
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