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Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen een KUVO -theatervoorstelling.  
Dat kan op uw eigen school of bij een collega-school zijn maar ook in de Vriendschap of in het 
H2O”. 
 
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. 
 

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? 
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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.  

“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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Voorbereiding: 
U kunt alvast de kinderen in de Zeehelden-sfeer brengen door onderstaande informatie over 
de voorstelling voor te lezen:  
 
 

De voorstelling 
 

Wie heeft niet al eens een kapitein gespeeld in zijn eigen ligbad 

of als een echte piraat de wereld veroverd op een rubberboot? 

Het badwater dat plotseling verandert in een oneindige oceaan, 

waar stoere zeejongens en piratenmeisjes zich laten 

meevoeren op metershoge golven. Om vervolgens met hun 

duikbrillen onder water te duiken waar zij ineens een prachtige 

zeemeermin zien zwemmen omringd door duizenden 

felgekleurde vissen. 

In de voorstelling Zeehelden die jullie gaan bekijken in het Klooster 

dompelen de dansers zich onder in het leven op én in de zee. De zee die 

altijd weer tot de verbeelding spreekt en vol spannende verhalen zit. 

Op een immens schip varen onze zeehelden de oceanen over. Ze hijsen de 

zeilen, knopen de touwen en schrobben het dek. Ondertussen worden ze 

heen en weer geslingerd op het schip dat de woeste golven doorkruist. Met 

hun sterke handen grijpen ze elkaar vast en proberen uit alle macht om 

rechtop te blijven staan. Dat gaat niet altijd goed. Boem. Daar vallen de 

zeehelden om en rollen over elkaar heen en onder elkaar door. Als trouwe 

kameraden helpen ze elkaar altijd weer overeind. 

En ’s avonds als de wind is gaan liggen, vertellen ze stoere verhalen. De 

zeelieden lachen samen, ze zingen zeeliedjes en ze dansen een schitterende 

onderwaterwals. Dan wiegt de zee hen in slaap en ’s nachts dromen ze over 

de nieuwe dag die gaat komen en alle avonturen die hen nog te wachten 

staan. 
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Knopen 

Benodigdheden: stuk nylon touw (ong. 1 meter)  
 
De zeehelden hijsen de zeilen, knopen de touwen en schrobben het dek. Voor het knopen 
van de touwen hebben ze echter wel flink moeten leren, want er wordt nogal wat 
afgeknoopt daar op het schip en de touwen moeten wel goed geknoopt worden, anders 
gebeuren er gevaarlijke dingen! Hieronder een spoedcursus zeemansknopen: 
 
 

De “platte knoop” 
 

             

 

 
 

is een hele sterke knoop en niet zo lastig om te maken. 
Als je het fout doet krijg je een veel minder sterke knoop. 

 

Een “oud wijf” 
 

 
 
 

De “paalsteek” 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

is een handige knoop waarmee je bijvoorbeeld snel een touw 
 aan je fietsstuur kunt binden zodat je hem uit het water kunt trekken. 
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Klassengesprek   
 

Kijk met de klas naar de schooltv film.  
 
http://www.schooltv.nl/video/het-scheepvaartmuseum-ontdek-de-
scheepvaartgeschiedenis-van-nederland/playlist/13/ 
 
Daarna er  volgt  een  kort  klassengesprek  over  de  film.     
Je  kan  daarvoor  de  volgende  vragen  gebruiken:  
 
Wat  vond  je  van  de  film?   
 
Wat  hebben  jullie  gezien?  
 
Wat  heb  je  geleerd  van  de  film? 
 
Aan  de  hand  van  de  antwoorden  maak  je  een  woordspin.  
Welke woorden heb je gehoord en welke waren nieuw voor je? Wat zouden de woorden 
kunnen betekenen?  
Onthoud de woorden uit de woordspin en kijk of deze woorden ook in de voorstelling 
Zeehelden voorkomen? Herken je dingen uit de film in de voorstelling?  
 
Dit kunnen jullie na het zien van de voorstelling ook nabespreken.  
 

 

 
Scheepstermen 

Benodigdheden: papier / potloden  
 
Delen van het schip; 
Teken de romp van een schip op het bord.  
Vraag aan de kinderen wat er allemaal aan/op een schip zit en of ze het erbij kunnen 
tekenen/aan kunnen wijzen, bijvoorbeeld: 
 
Waar zit…. het dek, het roer, het ruim, de mast,  de zeilen, het anker, het kraaiennest, de 
kiel, stuurboord (rechts), bakboord (links), de kombuis, patrijspoorten, de scheepsbel, 
kapiteinshut, enzovoort. 
 
 

 

http://www.schooltv.nl/video/het-scheepvaartmuseum-ontdek-de-scheepvaartgeschiedenis-van-nederland/playlist/13/
http://www.schooltv.nl/video/het-scheepvaartmuseum-ontdek-de-scheepvaartgeschiedenis-van-nederland/playlist/13/
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Kameraadschap  
 
Wat is kameraadschap?  
Op het schip zijn de zeehelden elkaars kameraden. Kameraadschap betekent eigenlijk 
vriendschap en vrienden willen het beste voor elkaar en hebben dus veel voor elkaar over.  
Ga hierover eens met elkaar in gesprek. Laat de leerlingen in groepjes waar ze normaal 
gesproken niet in zitten met elkaar praten over vriendschap. O.a. de volgende vragen 
kunnen gesteld worden: 
 
Wat betekent vriendschap voor jou?  
 
Hoeveel heb je over voor je vriend(en)? 
 
Wie zijn je vrienden?  
 
Wat is belangrijk voor je in een vriendschap?  
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Uitdrukkingen 
 
Een uitdrukking is een manier om iets te zeggen. 
Meestal bedoel je iets anders dan je letterlijk zegt, bijvoorbeeld: 
“Ik kreeg de wind van voren”  betekent niet dat je tegenwind had, 
maar dat je op je kop hebt gekregen. 
 
Er zijn veel uitdrukkingen die te maken hebben met varen en de zee, 
weet jij wat ze betekenen? 

 
 

Alle zeilen bijzetten 
 

De beste stuurlui staan aan wal 
 

Water naar de zee dragen 
 

Met alle winden meewaaien 
 

Je bent een zoetwatermatroos 
 

Je hoofd boven water houden 
 

Schoon schip maken 
 

Er kunnen geen twee kapiteins op één schip zijn 
 

Een oogje in het zeil houden 
 

Onder zeil gaan 
 

Met iemand in zee gaan 
 

Aan het roer zitten 
 

De wind in de rug hebben 
 

Je schepen achter je verbranden 
 

Recht door zee gaan 
 
 
Weet je er nog meer? 

 
 


