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Postbus 1357 

3500 BJ Utrecht 

T 030 2734956 

nina@hetfiliaal.nl 

 

Voorwoord 

Binnenkort bezoek je met je klas de voorstelling Mevr. Ophelia. Een 

voorstelling die Het Filiaal theatermakers met veel liefde en plezier 

maakte in 2009. De voorstelling is een internationale hit en reisde al de 

hele wereld over. Eindelijk is hij weer in eigen land te zien. 

 

De belangrijkste redenen voor het aanbieden van dit lespakket zijn: 

• nieuwsgierigheid wekken bij de kinderen voor wat er komen gaat; 

• het plezier waarmee kinderen naar de voorstelling kijken en luisteren 

te vergroten; 

• de gezamenlijke beleving van de voorstelling bij de kinderen te 

vergroten. 

 

 

Mocht je naar aanleiding van de voorstelling en/of het materiaal 

vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. We wensen 

je veel plezier met de voorbereiding! 

 

Namens Het Filiaal theatermakers, 

 

 

Annelies van Wijk & Nina de Hondt 

 

 

mailto:nina@hetfiliaal.nl
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Informatie voor de leerkracht 

Het Filiaal theatermakers 
Het Filiaal theatermakers is een Utrechts gezelschap, gevestigd in 

Theaterhuis de Berenkuil. We toeren van Nieuwegein tot New York en van 

Moskou tot Maastricht met hartverwarmende voorstellingen voor jong én 

oud. Het Filiaal theatermakers maakt theater voor een breed publiek, voor 

jong en oud, families en scholen. De producties variëren van spetterende 

familievoorstellingen voor een zaal met duizend mensen tot intensieve 

kunstprojecten op veel kleinere schaal. Rond elke voorstelling wordt 

omlijstend lesmateriaal voor basisscholen ontwikkeld. Niet alleen ter 

voorbereiding op een theaterervaring, maar ook om kinderen te verleiden 

buiten de lijnen te denken en ze te stimuleren om op een andere manier 

naar de wereld te kijken.  

 
Korte inhoud van de voorstelling Mevr. Ophelia 
Een ontroerend mooi verhaal gebaseerd op een prentenboek van Michael 

Ende. Op een dag ontmoet Mevr. Ophelia een schaduw die, net als zijzelf, 

bij niemand hoort. Als ze besluit dat de schaduw bij haar mag blijven, 

volgen er meer. Omdat Ophelia met al die schaduwen niet al te veel wil 

opvallen, moeten ze overdag in haar tasje blijven zitten. Maar ’s avonds 

mogen ze er eindelijk uit en dan begint het gedonder. Totdat Mevr. 

Ophelia begint te vertellen... 

 

Het verhaal wordt met veel bravoure, karton, muziek en schaduwen 

verteld door Ramses Graus en Mirthe Klieverik, die ook alle rollen vertolken.  

 
Lesmateriaal 
Ter voorbereiding op de voorstelling staat het thema Dit ben ik centraal. 

Onderstaande komt daarbij aan de orde: 

• Wie ben ik en waar kom ik vandaan? 

• Wat is een levensloop? 

• Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in een leven? 

 

Ook  na de voorstelling bieden we lessuggesties aan. Deze werken door op 

het thema licht en schaduw. 

 

Deze thema’s sluiten goed aan op bestaande thema’s in de onder- en 

middenbouw. Als leerkracht kan je zelf kiezen welke lessuggesties je 

behandelt. Je kan ook een selectie maken uit de aangeboden informatie. 

 

Omdat dit materiaal voor groepen 3 tot en met 5 gemaakt is, vragen wij 

je om zelf het niveau naar je groep aan te passen. 
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Recensie 

 

 
 

Het Parool 2010
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Ter voorbereiding 

1. Introductie 

Doel: korte kennismaking met de voorstelling en het thema Dit 

ben ik. 

Benodigdheden: digibord, poster, boek en Dit ben ik-boekjes. 

Tijd: 10 minuten 

 

 
1.1 De voorstelling Mevr. Ophelia 
Vertel de klas dat jullie binnenkort naar het theater gaan om daar de 

voorstelling Mevr. Ophelia te zien. Bekijk met elkaar de poster die 

inmiddels in de klas hangt. Op onze site www.hetfiliaal.nl kun je een trailer 

kijken van de voorstelling. Ga naar Mevr. Ophelia (kopje film/foto).  

 

 
1.2 Introductie Dit ben ik-boekje 
Ieder kind ontvangt een eigen Dit ben ik-boekje. De inhoud van het boekje 

is het startpunt voor de workshop. 

 

Op www.hetfiliaal.nl (onder het kopje educatie bij Mevr. Ophelia) kun je  

het boekje downloaden zodat je het via het digibord stapsgewijs kan 

doornemen met de kinderen. Deel de boekjes uit. 

 

Vertel de klas dat de theatervoorstelling gemaakt is naar aanleiding van 

een boek waarin het levensverhaal van Mevr. Ophelia verteld wordt.  

Vertel dat ze nu zelf een boek gaan maken over hun eigen leven. 

 

Laat als voorbeeld een echt boek zien en vertel daarbij dat: 

• De naam van de schrijver altijd op een boek staat.  

• Er vaak een foto van de schrijver op de achterkant te vinden is. 

• Op de achterkant van een boek kort geschreven staat waar het 

boek over gaat. 

 

Lees met elkaar de achterkant van het Dit ben ik-boekje.  

• Laat de kinderen hun naam met een watervaste stift op de 

voorkant van het boekje schrijven.  

• Vraag de kinderen een foto mee te nemen voor de achterkant van 

het boek 

 

  

 

 

http://www.hetfiliaal.nl/
http://www.hetfiliaal.nl/
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2. Het Dit ben ik- boekje 

Doel: kinderen denken na over momenten in hun leven die ook 

zijdelings in de voorstelling naar voren komen. 

Kerndoel 34 Oriëntatie op jezelf en de wereld: De leerlingen leren zorg 

dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en 

anderen. 

• De kinderen vormen zich een duidelijk en realistisch beeld van 

zichzelf: kenmerken/eigenschappen, voorkeuren, beperkingen en 

afkomst. 

• De kinderen ontdekken dat iedereen deel uitmaakt van diverse 

groepen, waarin verschillende rollen worden vervuld. 

 

 

 
2.1 Ik 
Op bladzijde 2 t/m 5 verzamelen de leerlingen informatie over zichzelf. 

Bladzijde 2 en 4 behandel je in de klas. 

Bladzijde 3 en 5 vullen de kinderen thuis met hun ouders/verzorgers in. 

 

  

Introduceer het boekje op vrijdag en geef het mee naar huis 

zodat bladzijde 3 en 5 samen met de ouders ingevuld kunnen 

worden. 

 
 
2.2 Beroepen 
Jouw familie (bladzijde 6) 

De leerlingen verzamelen informatie over familie, beroepen en activiteiten.  

 

Voorbereidende vragen kunnen zijn: 

• Wie horen er bij jouw familie? 

• Wat is een familie eigenlijk? 

• Heb je opa’s en oma’s? Broer(tje)s en zussen/zusjes? 

• Wat denk je dat jouw ouders doen als je op school bent? Vraag door 

naar specifieke activiteiten/beroepen.  

• En opa en/of oma? 

• En broer en/of zus? 

 

Later als ik groot ben dan word ik (bladzijde 7) 

Kinderen tekenen en/of schrijven wat ze later willen worden. 

Wanneer ze klaar zijn kun je bespreken of er overeenkomsten zijn tussen 

wat de kinderen willen worden en wat hun familieleden in het dagelijks 

leven doen. 

 

Je kunt dit onderwerp verbinden aan een groter thema over 

beroepen. Vraag ouders om te vertellen over hun werk in de 

klas. Boekentips:  

Ik weet wat ik worden wil door E. van Os en E. van Lieshout 

Later als ik groot ben door E. Puybaret 
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2.3 De levensloop (uitklapbare middenpagina’s) 
Leeftijd 

Ga met de kinderen in gesprek over leeftijd.  

• Wat is leeftijd? 

• Als je zegt hoeveel jaar je bent, wat betekent dat dan eigenlijk? 

• Hoeveel jaar denken ze dat jij (juf/meester) bent? 

• Weten ze hoeveel jaar hun ouders zijn?  

• Wie is de oudste persoon die je kent? En wie de jongste? 

 

De kinderen kunnen hun eigen leeftijd in de levensloop aangeven door de 

voetjes in de tijdslijn in te kleuren.  

Via een stippellijn kunnen ze aangeven hoeveel jaar de mensen en dieren 

zijn die ze kennen. 

 

Mijlpalen 

Bespreek met de klas wat grote gebeurtenissen (mijlpalen) zijn in een 

leven. Verzamel ze op het bord. Vaak zijn dit dingen die we ook vieren 

(groot of klein). Denk aan je zwemdiploma, je eerste keer fietsen zonder 

zijwieltjes, alleen naar school lopen, het krijgen van een huisdier, verhuizen 

et cetera. 

Het kunnen natuurlijk ook gebeurtenissen zijn die niet zo vrolijk zijn. Zoals 

het overlijden van een huisdier of een opa/oma.  

 

Een mensenleven zit vol met mijlpalen.  

Kijk met elkaar naar de levenslooppagina op het digibord en vraag de 

kinderen om met een stippellijn de gebeurtenissen te koppelen aan de 

leeftijd die ze toen hadden. Ze mogen er ook mijlpalen bij 

tekenen/schrijven. 

 
2.4 Herinneringen 
Op pagina 8 en 9 schrijven en/of tekenen de kinderen een moment uit hun 

leven dat ze echt niet willen vergeten. Iets wat veel indruk heeft gemaakt. 

 

Vraag de kinderen om allemaal hun ogen dicht te doen. 

Vraag ze aan een fijn en/of spannend moment te denken dat ze ooit 

hebben meegemaakt en niet willen vergeten. Laat ze even dagdromen en 

op zoek gaan naar herinneringen. Vragen die daarbij helpen zijn: 

Waar ben je? Wie waren erbij? Waar was het? Horen er geluiden bij? 

 

Wanneer er geen herinnering naar boven komt kan je ze helpen door te 

vragen naar vakantie, een feestje, een sportwedstrijd, een 

familiegebeurtenis, een verjaardag, geboorte, logeerpartijtje et cetera. 

 

 

  

 

•  
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3. Naar het theater gaan 

 

 

Voor jonge kinderen is naar een voorstelling gaan een spannende 

gebeurtenis. Vaak is het de eerste theaterervaring in hun leven. 

 

Vraag de kinderen of ze wel eens naar het theater gaan. Wat voor 

voorstelling(en) hebben ze gezien? Hoe vonden ze dat? En hoe is het om in 

een theater te zijn? We hebben gemerkt dat het goed werkt als de docent 

voorafgaand aan het theaterbezoek de theaterregels en de 

‘theaterattitude’ uitlegt.  Er zijn er een aantal spelregels waar alle 

bezoekers zich aan houden. Die zijn handig om te weten: 

 

Op tijd aanwezig 

• De voorstelling begint op een afgesproken tijd. Als je te laat bent, 

dan mag je niet meer naar binnen. 

• Ga vóór de voorstelling nog naar de wc. Tijdens de voorstelling kan 

het niet. 

• Jassen en tassen hang je aan de kapstok of geef je af bij de 

garderobe. Soms mogen ze mee de zaal in en dan kan je je jas en 

tas onder de stoel leggen. 

Toilet 

• Tijdens de voorstelling kan je niet naar het toilet, dat stoort 

namelijk. Zorg ervoor dat je van tevoren (op school) al geweest 

bent. 

Mobiele telefoons 

• Mobiele telefoons moeten in het theater worden uitgezet. Ze 

kunnen leiden tot technische complicaties en het geluid verstoort de 

voorstelling. 

Beeld- of geluidsopnamen 

• Het is in de theaterzaal niet toegestaan foto-, video opnames te 

maken. 
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Attitude 

Wie televisie is gewend zal bij theater in eerste instantie aan het tempo 

moeten wennen. Er zijn geen snel gemonteerde camerawisselingen, wel 

taal,  spel en muziek  met een eigen dynamiek. Er kan niet gezapt worden 

als het beeld even verveelt, en op alles reageren stoort medekijkers. Dat 

kan wennen zijn, zeker voor leerlingen zonder theaterkijkervaring. Als jij 

geconcentreerd kijkt, kan een acteur zich helemaal focussen op zijn spel en 

gaat dus beter spelen. Als er onrust is en in de zaal gekletst wordt, 

commentaar gegeven wordt, kunnen de spelers zich minder goed 

concentreren en wordt de voorstelling minder goed. Theater is een 

wisselwerking tussen acteurs en publiek. Het publiek en de acteurs maken 

samen de voorstelling. Hoe beter het publiek, hoe beter de voorstelling, 

des te meer plezier voor het publiek, en dus ook voor de spelers. Kortom: 

Hoe meer respect en aandacht jij als publiek aan een voorstelling geeft, 

hoe beter de voorstelling wordt. 

 

Wij vragen jullie  in het theater per 10 kinderen één begeleider mee te 

nemen en deze tussen de kinderen in te laten plaatsnemen in de 

theaterzaal.  
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Na de voorstelling 

4. Reflectie 

Kunstzinnige oriëntatie kerndoel 55: 

Leerlingen leren op eigen werk (de workshops) en dat van 

anderen (de voorstelling) te reflecteren. 

Tijd: ± 15 minuten.    

 

 
4.1 Nagesprek 
Geef de kinderen ruimschoots de gelegenheid om te reageren op wat 

ze gezien, gehoord en gedaan hebben. Bespreek met de kinderen wat 

ze nog weten van de voorstelling en workshops.  

 

Verdere vragen kunnen zijn: 

De beleving van de kinderen 

• Wat vond je mooi? 

• Wat vond je spannend? 

• Waar moest je om lachen? 

• Wat vond je niet leuk? 

 

De inhoud & eigen werkelijkheid 

• Wat heb je gezien? 

• Wat heb je gehoord? 

• Wat heb je gevoeld? 

• Wat heb je gedacht? 

 
4.2 Eigenschappen van Ophelia 
In Ophelia’s leven zijn best veel tegenslagen (haar zachte stem,  

sluiting van het theater, verliezen van haar huis, roddel en achterklap) 

maar ook veel mooie momenten (wereldtournee, eigen theater, doen 

waar ze goed in is, reizen, avontuur). 

 

Bespreek met de kinderen wat Ophelia doet wanneer ze tegenslagen 

tegenkomt. Welke eigenschappen heeft ze die haar helpen in moeilijke 

tijden?  

 

Welke eigenschappen horen eigenlijk bij jou? Bespreek dit in een 

kringgesprek, of in groepjes. De gevonden eigenschappen schrijven de 

kinderen op bij bladzijde 4, waar ze zichzelf ook hebben getekend. 
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5. Lessuggesties 

Doel: leerlingen maken een eigen schaduwscène met inspiratie die ze 

tijdens de voorstelling hebben opgedaan. 

Natuur & Techniek kerndoel 42: 

De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige 

verschijnselen, zoals licht. 

• De kinderen ervaren dat door het plaatsen van niet-lichtdoorlatende 

voorwerpen voor een lichtbron schaduw ontstaat. 

• Ze ervaren dat door het verplaatsen van de lichtbron de schaduw 

zich verplaatst en een andere vorm aanneemt. 

• Ze maken met hun handen of voorwerpen schaduwfiguren op een 

wand. 

. 

 
5.1 De schaduwtasjes 
Na de voorstelling hebben jullie een pakket gekregen met daarin voor 

ieder kind een bouwplaat voor hun eigen schaduwtheatertje. Tijdens 

een les beeldend of theater kunnen jullie hiermee aan het werk. 

Je kan het fijne en of spannende moment uit hun Dit ben ik boekjes 

gebruiken om een schaduwscene mee te maken. Er kunnen extra 

figuren worden geknipt en achtergronddecors worden gemaakt. 

 

 
 

Aanvullende suggesties: 

Schrijfopdracht: 

• Schrijf een verhalend tekstje dat je kan vertellen wanneer jouw 

schaduwscene zich afspeelt. 

• Schrijf korte gesprekken voor de figuren die in jouw scene 

meespelen. 

Muziek/theater: 

• Klinkt er muziek bij jouw scene? Welke? 

• Zijn er geluiden te horen? Denk aan het weer, of omgevingsgeluiden. 

Hoe maak je deze? 
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5.2 Groot schaduwtheater 
In het Groot Schaduwspel maken leerlingen zelf, achter een groot 

doek, een schaduwspel. Ze zetten verschillende voorwerpen en hun 

eigen lichaam in bij het experiment met licht en schaduw.  

 

Benodigdheden: Het schaduwtheater kun je maken door een 

waslijn te spannen. Of tussen twee ladders, kasten of gympalen 

een stok te leggen. Hierover leg je een groot wit laken. Achter het 

laken plaats je de lichtbron. Dit kan een kleine bouwlamp zijn. 

Daarnaast heb je nog een aantal voorwerpen en verkleedkleren 

nodig die een kenmerkend silhouet achterlaten zoals kookgerei, 

bureauspullen en allerhande verkleedkleren. 

 

 

Raad de schaduw 

Een kort opwarmspel waarin de leerlingen raden van welk voorwerp of 

persoon de schaduw is.  

 

Voorwerpen 

Wanneer herken je voorwerpen wel? En wanneer niet? Hoe komt dit 

dan?  

De voorwerpen houd je zelf achter het doek. Dit kan bijvoorbeeld een 

nietmachine, schaar, pollepel, toiletrol zijn. Je kunt een nietmachine 

vanaf de zijkant en daarna van de onderkant belichten. Je krijgt bij 

beide een andere (onherkenbare) schaduw. 

Kinderen 

Deel de klas in tweeën. Een deel komt bij jou, bij het doek staan. Eén 

voor één gaan ze voor het midden van het doek staan. Het publiek 

moet raden van wie het silhouet is. Waaraan kun je de schaduw van 

de ander herkennen? Hoe kan je het beste gaan staan? 

 

Schaduwen onderzoek 

Aan de hand van onderstaande onderzoeksvragen met daaraan 

gekoppeld een actieve opdracht,  kunnen de kinderen experimenteren 

met hun eigen schaduw. 

 

1. Hoe kan de kleinste uit de klas, zonder dat iemand bukt o.i.d., de 

grootste worden?  

Vraag het  kleinste en het grootste kind uit de klas om samen deze 

vraag te onderzoeken achter het schaduwdoek. (experiment: afstand 

tot lichtbron)  

2. Hoe kun je elkaar een hand geven zonder elkaar aan te raken? 

    Een high five geven zonder elkaar aan te raken?   

   Omhelzen zonder elkaar aan te raken? 

Hier gaat het over ruimtegebruik. De situatie die je achter het doek 

maakt is 3D. De situatie die je op het doek ziet is 2D.  

3. Hoe maak je een bange/blije/boze/verdrietige schaduw? 

Laat de leerlingen alleen of in duo’s experimenteren met wat er nodig 

is om een emotie in een schaduw te laten zien.  

Hier gaat het om grote gebaren, lichaamshouding en zichtbaarheid 

van je eigen contouren. 
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Later als ik groot ben 

Op bladzijde 7 van het eerder ingevulde Dit ben ik-boekje schreven de 

kinderen op wat ze willen worden als ze groot zijn. Met dit antwoord 

gaan ze het volgende onderzoek aan: Hoe ziet jouw schaduw eruit als 

je later groot bent? Ze kunnen gebruikmaken van verkleedkleren en 

rekwisieten. Ze kunnen ook rekwisieten maken van karton of stevig 

papier. 

 

Ze kunnen dit alleen of in groepjes aan elkaar presenteren.  

 

De parade 

De kinderen vormen een optocht van de ‘later als ik groot ben’-

silhouetten.  

Deze parade kan tijdens een presentatiemoment in de school getoond 

worden. Het verloop van de parade kun je zelf met de leerlingen 

bedenken. Denk aan: Een groepje dansers en danseressen die samen 

een choreografie dansen of politieagenten en brandweermannen die 

samen uitrukken voor een brand. Je kan er muziek bij gebruiken. 

 

Voor deze opdracht lieten wij ons inspireren door de kunstenaar 

William Kentridge. 

Youtube: William Kentridge - More Sweetly Play the Dance (2015) 

 

 
Hebben jullie nog een oude overheadprojector op school, 

dan kunnen jullie deze gebruiken om een (gekleurd) 

decor/omgeving mee te projectoren op het schaduwdoek.  
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Nawoord 

Na de voorstelling heeft de icc’er van jullie school een mailtje gekregen 

met een artikeltje over de voorstelling met een foto. Deze kunnen jullie 

gebruiken voor de nieuwsbrief. 

 

Wij hopen dat jij en je klas plezier hebben gehad van dit lesmateriaal 

en de voorstelling. We zijn nieuwsgierig naar je reactie en naar die van 

de kinderen.  

 

Wij stellen het zeer op prijs om te horen wat jullie ervan vinden. Op 

onze website kun je het evaluatieformulier digitaal invullen, of doe dit 

via KUVO Woerden. 

Hartelijk dank alvast! 

 

 

 

 


