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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 

de Kloostertuin. 

 

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 op 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. 

 

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. 

De algemene suggesties op de volgende pagina’s zijn ook niet meer dan een richtlijn. 

 

z.o.z. 
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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 (Kloostertuin/Vriendschap) geweest? 

 Hoe ziet een theater eruit? 

 Wat gebeurt er allemaal? 

 Wat doen de mensen op het toneel? 

 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 KUVO. 

In elk geval is het van belang uw ervaringen over de voorstelling en met de verstrekte informatie met 

ons te delen middels het evaluatieformulier. Op de interne schoolorganisatie hebben wij geen 

rechtstreekse invloed dus als daar iets mis ging bespreek het dan tijdens de teamvergadering. 

 ‘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. De KUVO-

medewerkers zullen de ouders gespreid of achteraan in de zaal laten plaatsvinden. De volgorde van 

binnenkomen is altijd leerkracht-leerlingen-ouders.  

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 Bonte Hond 

 
- Materiaal 

Voorbereidend 
o Opdracht 1: Aan en uit volumeknop  
o Opdracht 2: Wat kunnen wij wel maar een Ipad niet  
o Opdracht 3: Teken je eigen Aaipet 
o Opdracht 4: Mime 

Verwerkend 
o Opdracht 1: Napraten  

 
 
Deze opdrachten zijn lessuggesties.  
Het is niet noodzakelijk inhoudelijk voor te bereiden om van deze voorstelling te genieten.  
Het is wel noodzakelijk de kinderen voor te bereiden op het theaterbezoek zelf.  
Deze opdrachten dienen ter enthousiasmering.  
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Inleiding 
 

De voorstelling 
In AaiPet beginnen twee goochelaars vrolijk met hun act. Ze vouwen hondjes van 
ballonnen en toveren bananen uit iPads. Precies zoals het hoort. Maar de truc komt 
in opstand. De iPad ontpopt zich tot een brutale grapjas die de show danig in de war 
stuurt. Uiteindelijk weet niemand meer wat voor of achter is en wie nu eigenlijk wie 
bestuurt. 

 
Kijk eens om je heen. Waarschijnlijk zit iedereen naar een schermpje te turen, en dat 
vinden we allang niet gek meer. Maar als je alsmaar door een computer wordt 
beziggehouden, hoe zelfstandig groei je dan op? Hoe blijf je slim als je zelf niet meer 
hoeft na te denken? Maakt de iPad de wereld kleiner of juist groter? 

 
AaiPet is een hilarische peutervoorstelling, zonder praatjes, met veel muziek, fantasie 
en beweging. 
 
 
Bonte Hond 
BonteHond maakt uitdagend, toegankelijk theater voor jong publiek en publiek dat 
zich jong voelt. Vanuit standplaats Almere speelt het gezelschap in theaters, 
buurthuizen, op festivals, op scholen en op locatie door heel Nederland en België en 
steeds vaker in het buitenland.
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Voorbereidende opdrachten 
 
Opdracht 1 | Aan en uit volume knop: 
Als iedereen een volumeknop zou hebben, wie of wat zou jij dan weleens harder of zachter 
willen zetten?  
 
Duur: 15 – 25 minuten (afhankelijk van duur van het gesprek) 
 
Ga met de kinderen in een kring zitten en stel de kinderen om en om de vraag wie of wat ze 
weleens harder of zachter willen zetten en waarom? Bijvoorbeeld hun moeder zachter 
omdat ze weer eens wilt dat je je speelgoed opruimt, of de vogels harder omdat je hun zang 
zo mooi vindt.  
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.  
 
 
 
---- 
 
 
 
 
 
Opdracht 2 | Wat kunnen wij wel maar een Ipad niet?  
Computers kunnen heel goed voor ons werken: ze kunnen heel veel informatie vinden op 
google, ze kunnen heel veel onthouden, en we kunnen er games op spelen. Maar wat 
kunnen de computers niet wat wij mensen wel kunnen?’ 
 
Voorbeelden: 
- lachen  - kietelen 
- troosten  - zwemmen 
- koken  - snoepen 
- voetballen  - verliefd worden 
- huilen  - mopperen 
 
Duur: 15 – 25 minuten (afhankelijk van duur van het gesprek) 
 
Ga met de kinderen in een kring zitten en vraag de kinderen om en om wat mensen heel 
goed kunnen en computers niet? Bijvoorbeeld iemand knuffelen, of met iemand tikkertje 
spelen.   
Belangrijk is dat de kinderen vooraf weten dat er geen foute antwoorden zijn op de vragen 
die ze gesteld worden.  
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Opdracht 3 | Teken je eigen Aaipet  
Wat is een Aaipet eigenlijk? Is het een vriend, een hulpmiddel, een huisdier?  
In de voorstelling verandert de inhoud van de Aaipet steeds weer. Maar hoe zou jouw Aaipet 
er aan de buitenkant uitzien? Niets is te gek! Het hoeft niet perse een platte computer te 
zijn. Misschien is het wel een olifant met oranje nagels en groene vlechten die 
chocolademelk uit zijn slurf spuit.  
 
Onze fantasie werkt net als een Ipad of computer, alles kan en wij zijn de baas!  
 
Benodigdheden:  Papier 
   Kleurpotloden 
 
Laat de kinderen een tekening maken van hun fantasie ‘vriend of huisdier’.  
 
 
 
 
---- 
 
 
 
 
 
Opdracht 4 | Mime 
In de voorstelling gebeuren er dingen met de acteurs die niet helemaal echt zijn. Het lijkt 
bijvoorbeeld net alsof ze opgesloten zitten, maar je ziet de muren niet. Dat doen ze met 
mime. Dit kan je oefenen met de kleuters. 
 
Voorbereiding:  Leeg klaslokaal en muziekboxjes 
Duur:    30 minuten – naar eigen inschatting 
Doel:    Motoriek, reactievermogen  
 
Hoe zou jij bijvoorbeeld uitbeelden dat je:  
- verbaasd bent 
- de hond uitlaat 
- op je duim slaat met een hamer en pijn hebt 
- verdrietig bent 
- opgesloten zit en eruit wilt 
- een cadeau uitpakt 
- een zware zak moet tillen en het lukt niet 
 
Laat de kinderen door het lokaal wandelen op muziek en als de leerkracht bv. roept 
‘Verbaasd!’ of ‘Au pijn!’ dan moeten de kinderen dit uitbeelden. Je kunt ze vooraf al wat 
voorbeelden geven.  
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Verwerkingsopdrachten 
 
Opdracht 1 | Napraten 
 
Ga met de kinderen in een kring zitten. Wat vonden ze ervan?  
Bij het nabespreken van de voorstelling 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? 
- Wat vond je het spannendste moment? 
- Wat heb je allemaal gehoord? 
- Wat vond je het grappigste moment? 
- Wat vond je het gekst?  
- etc 
 
 
 
 
 
 
 


