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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 plaatsnemen. 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 Kristof Francis 

 
- Nabespreking 

o Vragen over het toneelstuk 
o Vragen over pesten 

 
Vooraf aan de voorstelling is het op zijn minst van belang dat de leerlingen weten waar ze 
naartoe gaan en wat het thema is.  
Dit kunt u bespreken aan de hand van de eerste 2 pagina’s van dit bestand en de inleiding.  
 
Deze voorstelling dient wel nabesproken te worden.  
Verwerking zal een positieve uitwerking hebben op de leerlingen en hen wellicht een andere 
visie geven op pesten. Praat erover met uw groep. Hiervoor zijn verwerkingsvragen gemaakt 
op de volgende pagina’s. 
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Inleiding 
 

De voorstelling 
In Nederland wordt 1 op de 5 kinderen gepest. Ondanks alle campagnes en initiatieven blijft 
pesten een moeilijk uit te roeien probleem.  
Een probleem dat iedereen kan overkomen, zo ook de dertienjarige Kaat, het 
hoofdpersonage uit de jeugdboeken Harde Noten en Papieren Vriendin, die leerkracht Ilse de 
Keyzer schreef.  
 

Na de echtscheiding van haar ouders verhuist Kaat met haar moeder en haar broer naar 
de stad. Haar broer verwerkt de verhuizing makkelijk en went ook al snel op hun nieuwe 
school. Maar Kaat niet. Zij wordt vanaf de eerste dag gepest op school. Het begint met 
kleine pesterijen. De juf komt niet meteen tussenbeide en Kaat wordt steeds 
ongelukkiger. Ze voelt zich een beetje een buitenbeentje. Ze speelt viool en heeft een 
meer artistieke beleving dan haar klasgenoten. De pesterijen op school gaan over in 
cyberpesten en Kaat voelt zich als opgejaagd wild. Durft ze haar ouders en leerkrachten 
inlichten?   

 
In de theatermonoloog Harde Noten blikt Kaats broer Sep terug op de pestgeschiedenis van 
zijn zus. De situaties zijn herkenbaar voor kinderen en zoomen in op de mogelijke oorzaken 
en gevolgen van pesten. Een stuk dat beslist nog even zal nazinderen.  
 

Kristof Francis 
Een podiumbeest in hart en nieren. Hij krijgt energie van intense vertolkingen en interactie 
met zijn publiek. In theater zijn publiek en speler één. 
Met Harde Noten speelde hij de voorbije 2 seizoenen voor volle zalen in Vlaanderen.  
Een aangrijpend verhaal over pesten dat blijft kleven, dat je niet loslaat, waaraan je later nog 
vaak terugdenkt en waarover je moet en wil praten. 
Kristof maakte de voorstelling op basis van 2 jeugdboeken van auteur Ilse de Keyzer en in 
samenwerking met CLAVIS Uitgeverij. 
 
 
Wist je dat… 
 
…één kind op de vijf in Nederland gepest wordt? 
 
…één kind op de tien zelf pest? 
 
…ook volwassenen gepest worden? 
 
…er meestal in de klas of op de speelplaats gepest wordt? 
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Nabespreking 
 

Belangrijk is om eerst te praten over het toneelstuk en het dan te hebben over 
pesten in het algemeen. Er zijn niet echt juiste of foute antwoorden op onderstaande 
vragen.  
Belangrijk is dat de kinderen actief meedenken over het hoe en waarom van pesten.  

 
Bij reeks twee van de vragen is het raadzaam om de leerlingen eerst in groepjes (bij 
voorkeur van 4) te laten brainstormen.  

 
Over het toneelstuk: 
 
Kan je de titel van het toneelstuk verklaren?  
 
Vind je het toneelstuk realistisch? Waarom wel/niet? 
 
Welke scène vond je herkenbaar, droevig, …..? 
 
Welke gevoelens riep het toneelstuk bij je op? 
 
Voor welk personage uit het stuk had je wel of geen sympathie? Waarom? 
 
Hoe uit het pesten zich bij Kaat? Op welke manieren wordt ze gepest? 
 
Kaat veranderde van school. Was dat de oplossing voor het pesten? Verklaar. 
 
 
Over pesten: 
 
Wat is het verschil tussen pesten en plagen? 
 
Jongens en meisjes pesten op een andere manier. Leg uit. 
 
Bij pesten onderscheidt men meestal drie groepen. Welke? 
 
Waarom pest iemand? 
 
Denk je dat er op elke school gepest wordt? 
 
Welke oplossingen zie jij voor pesten in het algemeen? 
 
Denk je dat iedereen gepest kan worden? 
 
Welke gevolgen heeft pesten volgens jou? 
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Hoe kwamen die gevolgen aan bod in het toneelstuk? 
 
Er wordt wel eens gezegd dat pesten je sterker maakt. Ben jij het daar mee eens? Waarom 
wel of niet? 
 
Wat kan je doen als je gepest wordt? 
 
Waarom is het zo belangrijk om als groep te reageren tegen pesten? 
 
Heeft het toneelstuk jouw visie op pesten veranderd? Leg uit! 
 
 
 
(Voor indicatie antwoorden, zie volgende pagina’s). 
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Mogelijke antwoorden bij de vragen: 
 
Over het toneelstuk: 
 
Kan je de titel van het toneelstuk verklaren?  
Harde Noten verwijst naar Kaat, die viool speelt, maar ook naar de uitdrukking ‘harde noten 
kraken’. Iemand die harde noten kraakt maakt moeilijke tijden door.  
 
Vind je het toneelstuk realistisch? Waarom wel/niet? 
Eigen mening 
 
Welke scène vond je herkenbaar, droevig, …..? 
Eigen mening 
 
Welke gevoelens riep het toneelstuk bij je op? 
Eigen mening 
 
Voor welk personage uit het stuk had je wel of geen sympathie? Waarom? 
Eigen mening 
 
Hoe uit het pesten zich bij Kaat? Op welke manieren wordt ze gepest? 
Kaat is slachtoffer vanhet ‘klassieke’ pesten: haar fietsband wordt lekgestoken, er wordt 
kauwgom in haar haar geplakt, haar spullen verdwijnen, ze wordt buitengesloten, … later 
wordt ze ook geconfronteerd met cyberpesten.  
 
Kaat veranderde van school. Was dat de oplossing voor het pesten? Verklaar. 
In dit geval niet. Soms veranderen leerlingen die gepest worden van school in de hoop dat 
het pesten dan zal stoppen. Soms gebeurt dit ook. Vanzelfsprekend is de leerling bang om 
opnieuw gepest te worden en verraadt zijn of haar lichaamshouding (verlegen zijn, zich 
afzonderen) dit ook. Mogelijke pesters op de nieuwe school hebben hier een neus voor en 
vinden dan een gemakkelijk slachtoffer in die leerling.  
 
Over pesten: 
 
Wat is het verschil tussen pesten en plagen? 
Bij plagen vinden beide partijen het leuk en is er afwisseling: dan plaagt de ene de andere, 
dan weer andersom. Plagen is in principe onschuldig maar kan wel degelijk overgaan in 
pesten. Bij pesten liggen de machtsverhoudingen anders: één persoon (of meerdere 
personen) plaagt (of plagen) steeds één slachtoffer, die zich hier enorm slecht bij voelt. 
Pesten is nooit leuk of grappig. 
 
Jongens en meisjes pesten op een andere manier. Leg uit. 
Jongens zullen eerder lichamelijk pesten (schoppen, slaan) terwijl meisjes vaker roddelen, 
iemand uitsluiten.  
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Bij pesten onderscheidt men meestal drie groepen. Welke? 
De pester(s), de gepeste(n) en de toekijker(s) (worden ook wel meelopers of toeschouwers 
genoemd). De toekijkers vormen de grootste groep. Alleen zij kunnen het pesten stoppen.  
 
Welke motieven om te pesten zou iemand hebben? 
Men kan pesten uit verveling, jaloezie, uit frustratie (bijvoorbeeld door slechte punten, door 
moeilijke thuissituatie).  
 
Denk je dat er op elke school gepest wordt? 
Als er gepest wordt, is dat vaak in de klas en op de speelplaats. Op de meeste scholen wordt 
er gepest, ook al wordt dat soms ontkend door de directie. Soms weten leerkrachten niet 
dat er gepest wordt, omdat het vaak heel stiekem gebeurt. Heel veel scholen organiseren 
gelukkig ook acties tegen pesten.  
 
Welke oplossingen zie jij voor pesten in het algemeen? 
Eigen mening 
 
Denk je dat iedereen gepest kan worden? 
In principe kan iedereen gepest worden. Vaak worden kinderen gepest omwille van 
opvallende uiterlijke kenmerken (hun gewicht, hun haarkleur).  
 
Welke gevolgen heeft pesten volgens jou? 
Mentale en/of fysieke problemen voor het slachtoffer, die heel lang kunnen naslepen.  
 
Hoe kwamen die gevolgen aan bod in het toneelstuk? 
Kaat voelt zich als opgejaagd wild, huilt thuis, gaat niet graag naar school, wordt onzeker en 
achterdochtig.  
 
Er wordt wel eens gezegd dat pesten je sterker maakt. Ben jij het daar mee eens? Waarom 
wel of niet? 
Eigen mening.  
 
Wat kan je doen als je gepest wordt? 
Om het pesten een halt toe te roepen is het vooral belangrijk dat je er met iemand (vriend, 
vriendin, leerkracht, ouder, leerlingenbegeleider, jongerentelefoon) over praat en niet met 
je hele verhaal blijft zitten.  
 
Waarom is het zo belangrijk om als groep te reageren tegen pesten? 
Het is moeilijk om pesten te stoppen, maar als groep sta je sterk tegen pester(s) en kan je 
duidelijk maken dat pesten echt niet kan! 
 
 
Heeft het toneelstuk jouw visie op pesten veranderd? Leg uit! 
Eigen mening. 


