Een staande ovatie
voor de podiumpresentatie

INSPIREREND EN DOELMATIG AAN HET WERK MET
PODIUMPRESENTATIES OP DE BASISSCHOOL
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Voorwoord

D

Dit handboek is een uitwerking van het landelijke
project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).
Muziekschool Waterland is projectleider van het
CmK project in de gemeentes Beemster, Wormerland,
Waterland en vanaf 2021 ook in Edam-Volendam.
In het CmK project werken gemeentes, scholen en
culturele instellingen samen om kunst, cultuur en
erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te
maken.
Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun
verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en
communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
Handig in deze 21e eeuw!
(bron Fonds voor Cultuurparticipatie).

Onderdeel van CmK is dat kunstvakdocenten samen met
groepsleerkrachten werken aan een visie op kunst- en
cultuuronderwijs en aan een praktische uitvoering
hiervan in de klas.
Dit handboek is een schriftelijke weergave van hun aanpak
met het begeleiden van podiumpresentaties op scholen.
Hierin staan per bouw op een overzichtelijke wijze de
stappen beschreven en worden tips gegeven om de
leerkracht te ondersteunen bij het geven van een goede
podiumpresentatie.

Twee kunstvakdocenten ‘muziektheater’ en ‘drama’
kregen de vraag van een aantal scholen om te
ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van
podiumpresentaties. Door hun kunstprofessionaliteit
en ervaring konden zij niet alleen de bewuste voorstellingen naar een hoger plan tillen, maar bovendien
de leerkrachten handvatten geven om in het vervolg
zelf presentaties beter voor te bereiden. Hierdoor
werden de resultaten voor iedere betrokkene zichtbaar beter.

Wij hopen dat hiermee het werken aan podiumpresentaties makkelijker en leuker wordt en dat ze
aan kwaliteit winnen.
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Proloog
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Inleiding

Vier scholen; De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster, OBS De Gouwzee in Monnickendam, De H.M. van
Randwijkschool in Ilpendam en De Overhaal in Zuiderwoude vroegen ondersteuning bij het maken van een
kwaliteitsslag op het vlak van podiumpresentaties.
De kinderen van betreffende scholen presenteren zich ieder jaar minstens eenmaal op het podium van de school.
Ze uiten zich met muziek, dans, toneel en alles wat daarbij komt kijken, zoals decors, kostuums en posters.
Muziekschool Waterland schakelde twee kunstvakspecialisten op het gebied van muziek en theater in om deze
ondersteuning te bieden: Marieloes Koopman en Ageeth de Haan. In een later stadium werd de dansexpert
Nanska van de Laar en de ontwikkelingspsycholoog Greet Meesters toegevoegd.
Marieloes Koopman en Ageeth de Haan hebben de wijze waarop ze de ondersteuning aangepakt hebben
beschreven in het handboek ‘ Een staande ovatie voor de podiumpresentatie’.

De inhoud van dit handboek is vooral praktisch van aard.
Het geeft inhoudelijke tips voor de aanpak van de
verschillende onderdelen van een podiumpresentatie.
Het hele proces bestaat uit vier stappen:
• het maken van een plan
• het maakproces
• de voorstelling
• de evaluatie
In deze publicatie gebruiken wij overigens de termen
‘podiumpresentatie’, ‘presentatie’ en ‘voorstelling’ door
elkaar, afhankelijk van de context.
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Waarom een podiumpresentatie?

De visie van een school ligt ten grondslag aan alles wat
die school aan onderwijs biedt. Wij kregen de indruk dat
er niet altijd een duidelijke relatie is tussen de onderwijsvisie en de activiteiten die de leerkrachten ondernemen
om hun leerlingen op het podium te laten optreden.
Wij hopen dat dit handboek iedereen inspireert om daar

Als hulp daarbij zetten wij eerst op een rijtje wat
podiumpresentaties kunnen opleveren. Veel partijen
profiteren van een podiumpresentatie op school. Dat
zijn in de eerste plaats natuurlijk de leerlingen op het
podium, maar ook de leerkrachten, ouders en
medeleerlingen die ze als publiek meebeleven, hebben
er baat bij.
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Opbrengst voor de leerlingen

Creatieve vaardigheden
De deelnemende kinderen gebruiken taal, muziek, spel,
handvaardigheid, tekenen, techniek en beweging om
hun gevoelens en ervaringen uit te drukken en vorm te
geven. De verbeelding en het creatieve denken dat ze
daarbij gebruiken, dragen bij aan een opener houding
ten opzichte van niet voor de hand liggende ideeën en
oplossingen. Het creatieve proces van het werken aan
een presentatie draagt bij aan het ontwikkelen van de
eigen smaak en interesses.

eens kritisch naar te kijken.
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Emotionele vaardigheden
De leerlingen geven uiting aan wat ze belangrijk, grappig,
leuk, ontroerend, stom, of mooi vinden, zeker als ze zelf
inbreng hebben. Ze vergroten hun verbeeldingskracht en
empathisch vermogen. Zichzelf vrij kunnen uiten, keuzes
mogen maken en daar waardering voor krijgen, stimuleert hun zelfvertrouwen. Dankzij een dergelijke vrije en
positieve benadering leren de kinderen zich krachtig uit
te drukken.

Motorische vaardigheden
Op het podium sta je met je hele lichaam. Docenten
kunnen kinderen bewust maken van hoe zij staan en
overkomen op publiek. Wanneer ze regelmatig presentaties geven, bewegen en uiten ze zich losser en
ontspannener. Dans, spel en muziek zijn hierin bij
uitstek disciplines om de motorische vaardigheden
te stimuleren.
Taalvaardigheid
Het zingen van liedjes is een geweldig middel om
(nieuwe) taal te leren en om kinderen zich te laten uiten.
Melodie en ritme maken dat teksten snel worden opgepikt. Door telkens weer hetzelfde liedje te zingen,
wordt de tekst zonder veel moeite, soms blijvend, in het
geheugen opgeslagen.
Door toneel- of liedteksten uit het hoofd te leren, komen
de kinderen in aanraking met nieuwe woorden, die ze
ook nog eens helder en duidelijk moeten uitspreken.
Zo kunnen ze hun woordenschat vergroten. Wanneer
ze zelf teksten schrijven, doen ze ervaring op in het op
papier zetten van eigen gedachten.

Sociale vaardigheden
Tijdens de voorbereidingen van een presentatie en op
het podium is samenwerken onvermijdelijk. Leerlingen
komen, eventueel met begeleider(s), samen tot een plan
dat ze eveneens samen uitvoeren. Er moeten keuzes
worden gemaakt en conflicten opgelost. Presentaties zijn
dan ook een dankbaar middel om saamhorigheid te
stimuleren en samenwerken te oefenen. Tijdens de
presentatie ervaren de kinderen bovendien het plezier
van de unieke wisselwerking tussen publiek en spelers.
Applaus!
Cognitieve vaardigheden
Denkwerk is nodig om creatieve ideeën om te zetten
in een presentatie. Tijdens het proces van bedenken,
maken, repeteren en uitvoeren, worden het creatieve en
oplossende vermogen steeds geoefend en gestimuleerd.

Kortom: een presentatie is niet alleen leuk om te maken
en te geven, maar vormt kinderen ook enorm op uiteenlopende vlakken.

Plezier en ontspanning
zijn voorwaarden
om iets te leren
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Opbrengst voor de leerkracht

Podiumpresentaties zorgen niet alleen voor de ontwikkeling van leerlingen, maar leveren ook op
pedagogisch en didactisch gebied winst op.
Dankbare afwisseling
Tussen alle verplichte lessen door kan het handig en
prettig zijn om te werken aan een creatieve opdracht.
Daarbij kunnen de leerlingen even stoom afblazen.
Dat geeft ontspanning.
Hulpmiddel bij thema’s
Een presentatie kan ingezet worden als (extra) middel
om uiting te geven aan een gekozen thema, of om een
terugkerend themafeest te verdiepen, zoals sinterklaas
en kerstmis.
Talent ontdekken
Leerlingen laten soms een nieuwe kant van zichzelf
zien tijdens het werken aan een presentatie. Ze tonen
in het creatieve proces makkelijker dan in het reguliere
lesprogramma wat zij belangrijk, grappig, leuk, ontroerend, stom, of mooi vinden. Soms blijken kinderen
een ongekend talent te hebben, of zijn ze helemaal in
hun element in het maakproces of op het podium.
Sommigen komen hier veel beter tot hun recht dan bij
de andere lessen.
Daarnaast kunnen leerlingen en leerkrachten ervaren dat
iets niet raar hoeft te zijn. Er zijn veel manieren waarop
iemand zich kan uitdrukken en het is interessant om die
te verkennen, zeker ook die manieren die niet direct
eigen voelen.

5

Opbrengst voor ouders en publiek

Het publiek dat naar een podiumpresentatie komt kijken,
is meestal een mengeling van ouders/verzorgers en
medeleerlingen. Soms organiseert een school een aparte
voorstelling voor de ouders/verzorgers.
Met een voorstelling, maar eventueel ook als hulpouder
bij de voorbereidingen, worden ouders op een ongedwongen manier bij de school betrokken. Ze krijgen
bovendien de kinderen op een andere manier te zien
dan in het dagelijks leven. Misschien ontdekken zij zelfs
eigenschappen of talenten in hun eigen kind(eren) die ze
niet eerder hadden opgemerkt.
Medeleerlingen leren als publiek om naar elkaar te
kijken en te luisteren. Kinderen die zelf regelmatig op het
podium staan, weten hoe dat voelt en kijken daardoor
met meer respect naar anderen. Door te kijken leren
ze hoe ze overkomen op het toneel en ervaren ze hoe
belangrijk de houding van het publiek is.
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Uitgangspunten voor een succesvolle podiumpresentatie
Een goede podiumpresentatie valt of staat met een goed plan. Wij hebben een aantal uitgangspunten
geformuleerd, waarmee leerlingen en leerkrachten zo gemotiveerd mogelijk kunnen werken aan een
podiumpresentatie. Ze zijn voor alle groepen hetzelfde, maar de invulling en mate van zelfwerkzaamheid
van leerkrachten en leerlingen is verschillend.
1

Er wordt ruimschoots tijd gemaakt om de presentatie voor te bereiden.

2

Leerlingen krijgen ruimte en tijd voor eigen inbreng.

3

Het maakproces is even belangrijk als het eindproduct.

4

Het maken van de podiumpresentatie sluit zo goed mogelijk aan op de mogelijkheden en
interesses van alle leerlingen en die van de leerkracht.

5

Leerlingen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te werken aan hun presentatie.

6

Leerlingen worden waar mogelijk aangespoord tot samenwerken met elkaar en met
professionals uit verschillende disciplines.

7

De leerkracht weet welke hulpbronnen binnen en buiten de school beschikbaar zijn.

8

De inhoud van de podiumpresentatie sluit zo goed mogelijk aan op de inhoud van de andere
lesstof.

9

De leerkracht zorgt voor een veilige sfeer, waarin leerlingen vrij zijn om te ontdekken, te
experimenteren en zich te durven laten zien.

10

Alle kunstvormen kunnen in principe een plek krijgen in de presentatie.

11

De leerkracht stelt vooraf doelen vast, zoals welke lesstof in de presentatie wordt verwerkt,
de sfeer in de groep verbeteren, leren keuzes maken, zelfstandigheid vergroten, of een eigen
mening of smaak creëren.

12

Het al dan niet bereiken van de doelen uit punt 11 wordt na de presentatie geëvalueerd.

Ieder kind heeft het recht
om te schitteren; op het
podium en in het leven
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Eerste akte

HET MAKEN VAN
EEN PLAN

V

Van idee naar plan

Net als bij ieder ander lesprogramma op de basisschool, is het ook voor de podiumpresentatie belangrijk om
vooraf een basisplan uit te werken. Dat is een houvast tijdens het hele maakproces. Met het plan in de hand is
het gemakkelijk om duidelijk te zijn over wat je van de leerlingen en collega’s verwacht. Je kunt dan ook op tijd
een goede inschatting maken van zaken waar je zelf ondersteuning bij kunt gebruiken.
In het basisplan neem je de volgende onderdelen op:
1
2
3
4
5
6

Wie treden er op: een bestaande groep of een combinatie van verschillende groepen.
Een thema, verhaal, of rode draad.
De benodigde/beschikbare tijd voor het maakproces.
Hoelang duurt de presentatie.
Wie is het publiek.
Wat kun je leren van vorige presentaties.

1

Wie treden er op?

Podiumpresentaties zijn geschikt voor alle groepen.

Die duurt dan meestal zo’n twintig minuten. Dit is een
eenvoudige vorm, waarbij het voor de kinderen duidelijk
is wat ze te wachten staat.

In de praktijk zien we verschillende vormen van wie er
meedoen aan een voorstelling, waarbij de keuze afhankelijk is van het doel dat je stelt en van de praktische
mogelijkheden op school. De drie vormen die het meest
voorkomen zijn per klas, met een samengestelde cast, of

VOORBEELD

met vrijwilligers.

Het thema van de presentatie is ‘water en zee’
Per klas
Een bestaande klas is eenvoudig te begeleiden en dat
maakt de organisatie van een presentatie relatief makkelijk. Je kunt hierbij ook werken aan vak-integratie door
tijdens bijvoorbeeld taal, rekenen, of geschiedenis het
thema van de presentatie aan te halen. Sommige
scholen laten iedere klas jaarlijks een podiumpresentatie
verzorgen, bijvoorbeeld voor de maandafsluiting.

Bovenbouw: tijdens de taalles kun je een gedicht
of tekst schrijven en dat of die gebruiken in de
presentatie.
Groep 3: verzamel informatie over piraten en
verwerk die in een piratenscène (geschiedenis).
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Meerdere groepen na elkaar op het podium
Op sommige basisscholen bereidt een aantal klassen elk
een presentatie van ongeveer tien minuten voor. Alle
stukjes na elkaar vullen dan ongeveer vijftig minuten,
inclusief overgangen en eventuele presentatie. Bij deze
vorm is meer aandacht nodig voor het op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen. Een voordeel is
dat de groepen elk hun eigen onderdeel kunnen voorbereiden.

2

Een thema, verhaal, of rode draad

Presentaties kunnen met of zonder thema, verhaal, of
rode draad gecreëerd worden. Beide mogelijkheden
hebben voor- en nadelen.
Zonder thema
Een presentatie zonder thema biedt alle vrijheid. Er is
plaats voor iedere vorm van creativiteit en talent. Een

Samengestelde cast
Dit is een mooie vorm, maar hij vraagt wel de meeste
begeleiding en onderlinge afstemming. De leeftijd en
het ontwikkelingsniveau van de kinderen in een samengestelde groep zijn verschillend. Dat vraagt extra
begeleiding en tijd. Met de juiste ondersteuning is het
resultaat prachtig: kinderen helpen elkaar en er komt
een bijzonder sociaal proces op gang.

valkuil is dat de kinderen zoveel ruimte krijgen om zelf

Vrijwillig
Er zijn scholen waar kinderen uit verschillende
groepen vrijwillig aan een presentatie meedoen. Dat
geeft hun de kans te oefenen in optreden als onderdeel
van hun talentontwikkeling. Deze vorm heeft als nadeel
dat andere kinderen niet worden gestimuleerd om zich
te presenteren.

houden. Ons advies is om daarom de totale presentatie

iets te maken, dat ze daardoor tot niets komen. Om
dat te voorkomen, kun je als leerkracht vooraf doelen
stellen, zoals leren keuzes te maken, zelfstandigheid
vergroten, of het ontwikkelen van een eigen mening
en smaak.
Een ander nadeel is dat zonder onderlinge samenhang
het publiek misschien moeilijk de aandacht erbij kan
kort te houden: een half uur is perfect.
Met thema
Een thema geeft een presentatie meer samenhang en
betekenis, zowel voor de makers, als voor de kijkers.
Voor de leerlingen die meedoen, is het leuk om te zien
hoe andere groepen hetzelfde thema vormgeven.
Een thema kan van alles zijn: familie, vakantie, kerst,
sinterklaas, media, seizoenen, klimaat, geschiedenis,
ruimtevaart, eten, circus, verkeer en nog heel veel meer.
Een thema kan een presentatie laten aansluiten op
onderwerpen uit de zaakvakken, of bij een project waar
de school mee bezig is. Zo draagt de podiumpresentatie
bij aan betekenisvol onderwijs.
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De benodigde/beschikbare tijd voor het
maakproces

Werken met meerdere klassen of een gemengde groep vraagt meer voorbereidingstijd dan een presentatie die één klas verzorgt. Collega’s moeten
met elkaar overleggen om de presentaties op elkaar af te stemmen.
Leerlingen hebben meer vaardigheden nodig op het gebied van samenwerken.
Wij adviseren voor de vormen waarin kinderen uit verschillende klassen samen
een presentatie van vijftig minuten maken een voorbereidingsperiode van zes
weken. Voor de eenvoudigere vormen lijkt ons vier weken voldoende.

4

4à6
weken

50 min.

Voorbereidingstijd

Presentatietijd

Hoelang duurt de presentatie

Het succes van de voorstelling wordt mede bepaald door de mate waarin het
publiek geboeid wordt. Zorg er daarom voor dat de spanningsboog niet te groot is.
Een voorstelling van vijftig minuten is het maximum, omdat daarna zowel bij ouders,
als bij kinderen de aandacht verslapt. Dan ontstaat een onrustige sfeer in de zaal en
kunnen de artiesten zich moeilijker concentreren.

5

Wie is het publiek

Als tevoren vaststaat wie het publiek is (de hele school, een bepaalde bouw,
ouders), kun je daar rekening mee houden in onder meer de inhoud van de
presentatie, de lengte van de voorstelling en de inrichting van de zaal.
Als hier nog een keuze in gemaakt moet worden, denk dan goed na over de
beste vorm. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een aparte voorstelling voor
ouders, of voor de onderbouw.

6

Wat kun je leren van vorige presentaties

Het is verhelderend om bij de start van een nieuwe presentatie
te kijken naar voorgaande edities. Zijn er evaluaties? Neem
dan de conclusies daaruit mee bij het opstellen van je plan.
Dat voorkomt dat je in dezelfde valkuilen trapt.
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Entr’acte

HULP VAN
BUITENAF

A

Als leerkracht heb je niet altijd de kennis en vaardigheden in huis om alle verschillende onderdelen in het
proces van de podiumpresentatie goed te begeleiden. Ondersteuning kan handig zijn bij één of meer van de
volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

het bedenken en vormgeven van de presentatie
de organisatie van begin tot eind			
het script, teksten en/of scènes schrijven		
repeteren met de kinderen				
acteren en/of presenteren

•
•
•
•

muziek en dans instuderen
decors en kostuums maken
theatertechniek (beeld en geluid)
uitnodigingen en affiches maken

Bedenk wie je zouden kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan:
• vakdocenten op school				
• vakdocenten van wie kinderen les hebben in

hun vrije tijd

1

• collega’s met speciale, creatieve vaardigheden
• ouders en/of kinderen uit andere groepen

Kunstvakdocenten op school

Soms werken er kunstvakdocenten op school, zoals voor
handvaardigheid, muziek, beweging, dans, beeldende
of textiele werkvormen. Je kunt hen betrekken bij de
podiumpresentatie. Zij kunnen leerkrachten en leerlingen helpen bij verschillende onderdelen en hun
nieuwe technieken aanleren.
Het is ook mogelijk een vakdocent in te huren om het
hele proces of een onderdeel te begeleiden ter ondersteuning van de leerkracht. Voor hulp bij het hele proces
kun je dan het beste een dramadocent of een theater-

In de regio Waterland kunnen scholen voor ondersteuning aankloppen bij Muziekschool Waterland. Zij
hebben kunstprofessionals in huis op het gebied van
muziek en theater en helpen bij het zoeken naar kunstvakdocenten bij andere culturele instellingen.
Wij merkten in de praktijk dat het heel goed werkt als
iedere leerkracht eenmalig tijdens het hele proces
ondersteuning krijgt van een kunstvakdocent theater.
Daarna is zelfstandig vormgeven van een podiumpresentatie (met dit handboek als naslagwerk) goed te
doen.

maker vragen.
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VOORBEELD

2

Kunstvakdocenten buiten school

Sommige leerlingen krijgen in hun vrije tijd les van kunstvakdocenten. Die vinden het vaak leuk om te weten waar
hun leerlingen op school aan werken. Zij kunnen dat met
hun vakkennis ondersteunen, bijvoorbeeld door met hun
leerlingen te repeteren voor een podiumpresentatie.

Sanne uit groep 6 heeft in haar vrije tijd
keyboardles. Op de presentatie wil Sanne een
liedje begeleiden dat een klasgenoot zingt.
Haar keyboarddocent oefent het liedje met
Sanne tijdens de lessen buiten school.
De keyboarddocent komt kijken bij de
presentatie en is trots op Sanne.

VOORBEELD

3
De juf van groep 2 is gek op dansen en heeft
ervaring met het maken van choreografieën.
Ze helpt groep 4 met zijn
danspresentatie.

4

Collega’s met speciale vaardigheden

Op elke school zijn docenten die (al dan niet professioneel) goed zijn in een creatief vak, zoals schrijven,
muziek, presenteren, dans, beeldende kunst, beeld
en geluid. Zij staan er meestal wel voor open om een
collega te helpen bij een onderdeel van de podiumpresentatie.

Ouders en kinderen uit andere
groepen

Laat ouders en kinderen uit andere groepen weten wat
je plannen zijn en vraag of ze zich willen melden als ze
denken te kunnen helpen. Wie weet zijn er talenten of
kunstprofessionals bij.
Je kunt ook overwegen om sommige kinderen uit andere
groepen te laten helpen bij bepaalde onderdelen.

Verschillende Talenten
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Tweede akte

HET MAAKPROCES

1

De inhoud van de presentatie

Het maakproces bestaat uit drie onderdelen:
1 De inhoud: het artistiek-creatieve deel. Hier wordt het kindje geboren.
2 Het repetitieproces: aan iedere voorstelling gaat hard werken en veel herhalen vooraf.
3 De praktische organisatie: het succes van een presentatie hangt voor een groot deel af van
praktische randvoorwaarden.

2

Werken met een script

Een script of scenario is de uitgeschreven versie van de
gesproken tekst en alle afspraken over de inhoud van de
presentatie. In het script wordt niet alleen beschreven
wat er gezegd wordt, maar ook door wie en wanneer.
Daarnaast kan het script regieaanwijzingen bevatten,
zoals wie wat doet. Een script is altijd nodig; het maakt
niet uit of de kinderen of anderen het bedenken.
Een script is voor de leerkracht prettig om te gebruiken
bij het repeteren met de groep. Wanneer de presentatie
wordt uitgevoerd door een samengestelde groep is het
aan te raden om samen met de collega-leerkracht(en)
het script te schrijven. Er wordt in aangeven hoe elke
scène precies moet verlopen: wie wat doet, waar iedereen staat, wanneer de muziek begint enzovoorts.
In de loop van de repetitieperiode kan het script worden
bijgeschaafd, wanneer kleine probleempjes naar boven
komen. In de praktijk kan bijvoorbeeld blijken dat een
decorwisseling niet handig is op het voorgeschreven
moment, of dat een tekst niet soepel loopt. Dat moet
dan in het script worden aangepast.

Zorg ervoor dat dat op tijd gebeurt, zodat de kinderen
tijdens de generale repetitie precies weten wat ze
moeten doen.
Het is niet aan te raden het script in de onderbouw
helemaal door te lezen met de kinderen, maar in de
midden- en bovenbouw kan dat wel. Daar kunnen de
leerlingen ook prima zelf (mee)schrijven.
Waaraan moet een script voldoen?
Een script hoort de volgende onderdelen te bevatten:
•
•
•
•
•

tekst (wie wat zegt, hoe en wanneer)
beweging (wie wat doet, waar, wanneer en hoe)
geluid(en) en muziek
decorwisselingen (wanneer, door wie)
eventuele lichtwisselingen (wanneer, door wie)

Het script gaat puur over de uitvoering zelf, dus planning
en organisatie ervan worden er niet in opgenomen.

13

Tips
Wanneer je in de bovenbouw samen met de
kinderen een script gaat schrijven:
• Zorg je dat je vooraf hebt nagedacht over
de indeling van de groepjes.
Deel je de kinderen willekeurig in, of maak
je vooraf zelf de groepjes?
• Leg je de kinderen uit wat een script is.
• Maak je vooraf duidelijke afspraken over
bijvoorbeeld de duur van het toneelstuk,
gebruik van materialen, onderwerp of
thema, gebruik van muziek en andere
theatervormen, zoals dans, zang, mime,
maskers enzovoort.
Zie de bijlage voor een voorbeeld van een
script

Werken met bestaand materiaal
Als je met bestaand materiaal werkt, kun je snel aan
de slag. Deze optie is vooral handig bij presentaties van
jonge kinderen. Neem bijvoorbeeld een sprookje of een
prentenboek als uitgangspunt. Zoek daar leuke liedjes bij
die de kinderen kunnen meezingen en verbind die met
korte stukjes tekst of spel.

Tips
Bij bestaand(e) tekst/boek/stuk:
• Hou het simpel: kort maar krachtig
• Werk met de essentie van het verhaal

Het zelf bedenken en uitwerken van een idee
Kinderen kunnen betrokken worden bij het bedenken en
uitwerken van een idee. In welke mate dat mogelijk is,
hangt af van hun ontwikkelingsniveau.

Er zijn verschillende manieren om de inhoud van een
script te creëren, zoals met bestaand materiaal, of het
zelf bedenken en uitwerken van een idee. De aanpak
is per bouw verschillend. Denk na over welke vorm en
onderdelen je in het stuk verwerkt.
De voorstelling kan de volgende disciplines bevatten:
•
•
•
•
•
•
•
•

toneelscènes of sketches
muziek: gezongen of instrumentaal
gedichten
dans
schimmenspel
acrobatiek
maskerade
stand-upcomedy
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Onderbouw
Leerlingen in de onderbouw zijn niet in staat om een
hele presentatie te bedenken. Ze hebben vaak wel goede
ideeën en kunnen samen met de leerkracht een plan
bedenken en vormgeven.
Als je een onderbouwgroep hebt die zelf in kleine groepjes korte acts wil verzinnen en maken, zorg er dan voor
dat je de kaders waarbinnen ze kunnen werken al hebt
vastgelegd. Dat zijn bijvoorbeeld:
• het thema van de hele presentatie
• een rode draad of vorm, zoals een talentenjacht, een
bonte avond, of het journaal
• de lengte van de act (bijvoorbeeld vijf minuten)
• afwisseling in het programma: het is leuk om een stuk
met tekst te hebben, een deel met dans, een
fragment met zang enzovoorts

VOORBEELD

De juf van groep 1/2 kiest voor het thema
‘vervoer’, omdat dat aansluit op de Kinderboekenweek. Ze vraagt de kinderen om na de
zomer foto’s mee te nemen van hun vakantie.
Daar mogen ze dan iets bij vertellen. Uit de
verhalen blijkt dat veel kinderen de douane op
Schiphol interessant vonden. De juf bedenkt
dat ze een scène gaan spelen waarin de klas
langs de douane moet, waar iets heel raars in
iemands tas blijkt te zitten.

Je kunt de groep schrijf- of tekenopdrachten geven aan
de hand van een thema. De resultaten verzamel je en
daarmee maak je een presentatie. Bij het thema ‘water’
tekent bijvoorbeeld een aantal kinderen de zee.
De leerkracht haakt daarop in door een scène te maken
aan het strand met een liedje over de zee.

VOORBEELD

De juf van groep 5 wil met haar klas een podiumpresentatie geven van tien minuten. Ze vraagt
aan de kinderen: ‘Wat zouden jullie willen laten
zien?’ Een aantal kinderen wil iets doen met de
dansjes van Fortnite. Andere kinderen willen
De Luizenmoeder naspelen. Samen bedenken
ze een scène waarin de klas na een lange, saaie
rekenles als beloning van juf mag dansen op
Fortnite. Langzaam verandert de scène in een
Luizenmoederachtige situatie met als slotzin:
‘Maar dat vinden we niet raar, dat vinden wij
alleen maar héél bijzonder!’

Middenbouw
Leerlingen in de middenbouw kunnen met de leerkracht
meedenken over een thema en over de invulling daarvan. Vragen als ‘wat vinden jullie een mooi thema?’ en
‘wat zou je graag willen vertellen of laten zien?’ werken
in de praktijk heel goed.
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Bovenbouw
Leerlingen in de bovenbouw kunnen zelf, waar nodig
samen met de leerkracht, een thema bedenken. Daarna
kunnen zij met ondersteuning van de leerkracht ook de
inhoud vormgeven. Het helpt bij het brainstormen om
hun het thema telkens voor ogen te laten houden. Alle
ideeën zullen tot een behapbare hoeveelheid moeten
worden teruggebracht, want de presentatie moet niet te
lang worden en het publiek moet alles kunnen overzien.
Er zijn twee manieren om leerlingen zelf een stuk te
laten creëren:

1 Je kunt de kinderen zelf hun presentatie laten
schrijven. Zo leren ze samenwerken, want ze moeten
al hun ideeën tot één geheel smeden. Daarbij moeten
ze keuzes maken, een andere belangrijke les.
2 Laat de kinderen (in kleine groepjes) vrij associëren
op een thema door middel van (zelfgemaakte of al
bestaande) tekeningen, teksten en muziek. De leerkracht(en) kan/kunnen uit de resultaten een toneelstuk of script samenstellen. Deze keuze kost meer
werktijd. Je moet dus eerder beginnen met de voor
bereiding, of meer tijd geven tijdens de les.

VOORBEELD

De juf van groep 7 vertelt: ‘De klas wil iets gaan
doen met muziek maken op oude rommel. Ze
kennen daar een liedje over, maar dat willen ze
niet per se zingen. Het inspireert hen wel tot
het maken van percussie-instrumenten.’
Die knutselen ze zelf van oude materialen.
Vijf groepjes van vier kinderen bedenken een
percussiestukje. Dat vinden ze erg leuk om te
doen, maar het blijkt voor de kijkers erg lang
om naar te luisteren als alle groepjes na elkaar
optreden. De docent vraagt de kinderen of ze
een gedicht willen maken bij hun stukje. Dat
vinden ze eerst heel raar, maar al snel maken
ze hele mooie, korte teksten. Op de presentatie
speelt elke groepje zijn eigen stukje percussie
en draagt vooraf het zelfgeschreven tekstje voor.
Deze afwisseling is verfrissend en werkt dus
goed.

In de groep zit een meisje dat grootse en mooie
ideeën heeft voor een decor bij deze scène.
De docent moet haar helaas uitleggen dat de
uitvoering daarvan niet haalbaar is in verband
met de wisseltijd tussen de optredens en omdat
het werk dat ervoor gedaan moet worden niet in
verhouding staat tot de scène van tien minuten.
Ook een dergelijke afbakening hoort erbij.
Bedenk goed wat haalbaar is en leg de kinderen
uit waarom hun idee wel of niet uitgevoerd kan
worden.
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Tips
• Maak gebruik van aanwezig talent. Bedenk bijvoorbeeld wie muziekles heeft en een instrument
kan bespelen. Misschien zijn er echte zang- of danstalenten. Ga met deze kinderen om de tafel
zitten en vraag of zij het zien zitten om hun talent te presenteren.
• Probeer de vakdocenten van wie kinderen buiten de school les krijgen te betrekken bij de
presentatie. Een vakdocent is altijd nieuwsgierig naar optredens van zijn leerlingen en kan
misschien in zijn eigen lessen aandacht besteden aan de presentatie.
• Nodig buitenschoolse vakdocenten uit voor de presentatie.
• Leg de drempel laag voor kinderen die er tegenop zien om iets op het podium te laten zien.
Vraag bijvoorbeeld of zij een tekst of gedicht willen voordragen of voorlezen. Dat mag dan van
papier. Op deze manier kan een bescheiden leerling toch ervaren hoe het is om op het toneel
te staan. Bij een mooie ervaring kan hij de volgende keer een stap naar een vrijere vorm zetten.

3

Het repetitieproces

Als het script geschreven is, kan het instuderen ervan
beginnen. Dat is een heel proces dat per bouw verschilt.
Voor alle bouwen geldt wel dat ook moet worden
geoefend wat achter het podium gebeurt:
• waar de leerlingen staan als ze niet op het podium zijn
• wie welke rekwisieten heeft en waar die klaarliggen
(alle losse voorwerpen die in de presentatie voorkomen)
• dat de leerlingen geen geluid maken rond het podium
(theaterdiscipline)
• dat de leerlingen ook op het toneel niet praten of te
veel bewegen als er iemand anders aan het woord is

Tip
• Betrek leerlingen zoveel mogelijk op het
podium bij het spel, zodat ze niet lange tijd
achter het podium hoeven te zitten.
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Onderbouw
Houd de repetitiemomenten kort. Het werkt prima als
je elke dag tien minuten repeteert en pas in de laatste
week wat langer aan de slag gaat. Zo blijft het leuk, veilig
en bekend.
Voor je gaat repeteren, is het raadzaam iedere keer even
uit te leggen wat de groep gaat doen. Dat kan gewoon
in de kring in de groep. Praat telkens over het thema en
vertel in grove lijnen hoe de presentatie moet verlopen.
Zo krijgen en houden de kinderen een idee van het
geheel, van waar het eigenlijk om gaat. Ze weten waarom ze het podium op gaan.

VOORBEELD

Je kunt het volgende tegen de kinderen zeggen:
‘Wij gaan samen een presentatie oefenen die we
over een paar weken laten zien aan de ouders.
We spelen dat we piraten zijn. We zingen eerst
het lied over het piratenschip. Daarna laten
we zien wat piraten allemaal kunnen.
We gaan… en… Met onze presentatie
laten we zien wat stoere piraten
allemaal doen, want wij weten alles
over piraten, toch?’

In de laatste week repeteer je het hele stuk (tien
minuten) achter elkaar, zodat iedereen precies weet hoe
het zal verlopen. Tijdens de laatste repetitie neem je de
hele presentatie twee keer achter elkaar door. Je geeft
nog wat kleine aanwijzingen, maar kijkt vooral of iedereen zich goed voelt en of niemand verloren tussen de
rest staat. Vertel ten slotte dat het helemaal goedkomt
en wens de kinderen veel plezier.
Middenbouw/bovenbouw
Zorg ervoor dat iedereen een script krijgt en begin dat
door te lezen. Als de rollen nog niet verdeeld zijn, moet
dat nu gebeuren. Laat de kinderen in de klas een aantal
keren een ‘Italiaantje’ doen. Dat betekent dat het script
helemaal wordt voorgelezen, waarbij iedereen zijn eigen
teksten laat horen. Ook alle regieaanwijzingen en decorwisselingen die in het script staan, worden voorgelezen.
Dat kan de docent doen.
Als het Italiaantje voorspoedig verloopt en de kinderen
een duidelijk beeld hebben gekregen van hun rol, tekst
en handelingen, doe dan het Italiaantje zonder script.
De docent houdt dat wel bij de hand, om eventueel te
kunnen bijspringen wanneer delen toch nog niet
helemaal in het hoofd van de spelers zitten.
Pas wanneer ook het uit het hoofd voordragen goed
gaat, is het tijd om de situatie van op het podium te
creëren. Dat kan in de klas met tafels aan de kant, of in
een speellokaal. Zorg ervoor dat in de week voorafgaand
aan de presentatie op de voorstellingslocatie kan worden
geoefend.

Het repetitieproces zelf begint de eerste twee weken
met het oefenen van kleine stukjes. Pak alle onderdelen eerst los van elkaar aan: de liedjes, de scènes met
teksten. Herhaal ze telkens weer. Dat kan meestal in de
eigen ruimte van de groep.
Als de kinderen de losse stukjes goed onder de knie
hebben, kun je ze in de juiste volgorde achter elkaar
plakken, inclusief de overgangen. Dit doe je in een
grotere zaal, waar iedereen leert op de juiste plek te
staan, ook ten opzichte van het publiek.
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Nu komt de presentatie echt in zicht. Zorg dat er voor
deze laatste repetities een moment is waarop iedereen
even gaat zitten. De docent benoemt wat hij goed vindt
aan het spel en/of het proces van elke individuele leerling. Daarna vraagt hij de kinderen wat ze goed vinden
gaan. Is er nog iets te verbeteren? Het is op dit moment
belangrijk dat iedereen met plezier uitkijkt naar de
presentatie; de kinderen moeten elkaar ondersteunen. Daarom is de regel dat de docent en
medeleerlingen alleen positieve dingen
benoemen van anderen. Iedereen mag zelf
zijn verbeterpunt benoemen. Het is handig
als de docent de tips en tops die benoemd
worden noteert.

‘Italiaantje’
Docent heeft script voor zich
en de leerlingen in de klas
(zonder script nog achter hun tafels)
spreken hun tekst
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Tip
Eindig de laatste repetitie zo positief mogelijk.
Zet eventuele irritatie (over nog niet behaalde
doelen) opzij en geef de kinderen vertrouwen.
Alles komt goed als er publiek bij komt. Je zult
zien hoe leuk het is als iedereen het straks zo
goed mogelijk doet en zich van zijn beste kant
laat zien. Geniet van het moment. Het gaat
om het proces, het ontdekken en aftasten van
presentatietechnieken en om het plezier van
samen een presentatie geven: een cadeautje
voor de groep en voor het publiek.
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4

De praktische organisatie

Een voorstelling heeft niet alleen baat bij een goed
repetitieproces, er is meer organisatie nodig. Zo krijgen
alle betrokkenen - degenen op het podium, het publiek
en iedereen achter de schermen - de mooiste ervaring.
De volgende zaken verdienen de nodige aandacht:

		

•
•
•
•
•

podium
decor
licht
geluid
repetitieplek

•
•
•
•

kleding
ondersteuning
publiek
uitnodigingen

Podium
Houd rekening met de grootte van het speelvlak. Past er
een grote groep kinderen op, of is de ruimte daarvoor te
beperkt? Zorg dat de kinderen beseffen dat hun speelplek een podium is. Probeer daarbij de achterwand zo
neutraal mogelijk te maken, bijvoorbeeld met zwarte
doeken en verduisterde ramen. Het zou mooi zijn als het
podium een dichte achterwand heeft, zodat het duidelijk
is wie op, achter en/of naast het podium staat.

Decor
Het is ideaal als de school over een echt podium
beschikt, met zwarte zij- en achterdoeken. Dan kun je
met decorstukken en attributen een ruimte creëren
waarin het verhaal zich afspeelt. De meeste scholen
hebben echter niet zo’n toneel en moeten dat zo goed
mogelijk zien te benaderen. Een dichte, rustige achterwand doet al heel veel, want die zorgt dat de focus van
het publiek alleen op de spelers is gericht. Spullen die
niet bijdragen aan de presentatie geven een onrustig
beeld en leiden de aandacht af. Dek ze dus af, of haal ze
weg. Uiteraard kunnen de kinderen zelf decorstukken
maken. Zorg er in dat geval voor dat je een duidelijk
beeld hebt van hoe het decor eruit moet komen te zien
en begin tijdig met het organiseren van wie wat maakt.
Daarbij kunnen kinderen, ouders, collega’s en vakdocenten beeldende vorming worden ingezet.
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Licht
Enkele spotjes van boven, gericht op het podium, doen
al wonderen. Het licht eromheen kan dan gedimd
worden of zelfs uitgezet. Zo gaat de focus van het publiek
helemaal naar het toneel.
Zonder extra licht is ook een mooie presentatie te
maken. Zorg dat de achtergrond rustig is, want dan blijft
de focus gemakkelijker op de spelers.
Geluid
Met een grote groep kun je beter niet met losse (hand)
microfoons werken. Het doorgeven kost te veel tijd en
leidt af van het verhaal. Je kunt eventueel microfoons
ophangen in het plafond, maar meestal is versterking
helemaal niet nodig. Duidelijk en rustig spreken moet
voldoende zijn. Wijs de kinderen erop dat ze op een
podium staan en dat hun teksten belangrijk zijn. Zorg
er daarnaast voor dat de anderen stil zijn.
Licht en geluid zijn heel belangrijk bij theater. Goed licht
en geluid kunnen je presentatie flink ophalen, maar
wanneer ze niet goed gebruikt worden, kunnen ze een
stoorzender zijn. Zorg er dus voor dat duidelijk is wie ze
bedient en laat diegene mee-oefenen tijdens de
repetities; niet pas bij de doorloop, maar vanaf het
begin.
Repetitieplek
Met je eigen groep kun je in het eigen klaslokaal werken.
Zet alle stoelen en banken dan aan de kant.
Een samengestelde groep vraagt meer organisatie. Dan
moet je een goede plek vinden. Spreek die duidelijk met
alle kinderen af. Zorg ervoor dat de kinderen in de week
voorafgaand aan de presentatie kunnen oefenen op de
uiteindelijke speelplek.
Kleding
Denk na over wat voor kleding je gebruikt. Het handigst
is om kinderen hun eigen kledingkast te laten doorspitten, maar je kunt de kinderen ook samen met een
vakdocent kostuums laten maken, of ouders vragen
mee te helpen. Misschien is er zelfs de mogelijkheid om
kleding te huren?

Ondersteuning
Het is fijn om hulp te krijgen bij het organiseren van een
presentatie. Denk daarbij aan de vakdocenten die op
school werken, ouders, collega’s en kinderen uit de
hogere groepen. Het is goed om hulp op tijd in te
schakelen. Wij adviseren dat in de eerste week van de
voorbereidingen te doen.
Publiek
Het publiek is belangrijk, dus ook daarover moet worden
nagedacht:
• waar zit het publiek op? Stoelen, banken, …
• waar laat het publiek zijn jassen?
• doet iemand een welkomstwoordje en/of een
dankwoordje achteraf?
• is er koffie, thee en/of iets anders voor het publiek te
nuttigen?
Uitnodigingen
Zodra de datum van de presentatie bekend is, kun je
publiek uitnodigen. Het is leuk om daar een creatief
onderdeel van te maken (beeldende vorming). Een
presentatie gaat voor iedereen meer leven als deze op
een leuke manier wordt aangekondigd. Laat de kinderen
daaraan werken. Het is goed als de hele school weet
dat er een presentatie van een groep komt. Wanneer
ouders/verzorgers en andere betrokkenen welkom zijn,
moeten zij dat natuurlijk ook weten. Hoe aansprekender de uitnodiging is, hoe groter de kans dat ze komen
kijken.

Tips
• controleer alle gegevens (wie, wat, waar,
wanneer, hoe laat)
• de aankondiging kan via posters, flyers
en een leuk bericht in de weekbrief worden
verspreid
• kinderen kunnen met hun smartphone een
kort filmpje maken met een aankondiging.
Dat is al een oefening voor de podiumpresentatie en bewegend beeld maakt
meer indruk.
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Entr’acte

CREATIVITEIT

N

Naast alle praktische stappen die leiden tot een podiumpresentatie, is ruimte en aandacht nodig om
het creatieve proces van de kinderen op gang te brengen. Wat zij zelf bedenken, kan tot bloei komen
(binnen veilige kaders die worden aangegeven door de leerkracht of de vakdocent) en brengt ook
henzelf tot bloei, want fantaseren, bedenken en uitvoeren vergroten het zelfvertrouwen. Kinderen
leren geloven in hun eigen kunnen, in een wereld waarin alles snel verandert en waar zij zich steeds
opnieuw moeten aanpassen. Ieder kind heeft van nature een creatief en oplossend vermogen. Wij
kunnen het helpen die vermogens aan te boren en te gebruiken.

Muziekschool Waterland werkt in navolging van dit handboek en als
uitwerking van CmK aan een uitgave over creativiteit. Wie nu alvast
wat inspiratie kan gebruiken, heeft misschien iets aan een of meer
gedichten van Ageeth de Haan:

Gedicht

1

Plato: ‘Ik ontdek meer in
een uur spel dan in een
jaar lang gesprekken’

Ik ontdek en verbaas me

Ik speel en verwacht geen resultaat
Ik speel en ontdek wat ik mooi vind
Grappig, vreemd, onverwacht
Positieve energie
Ik speel verder
Dit kan hier, dat kan daar
Dit eraf, dat erbij

Ik speel en schaaf verder
Zo is het klaar
Ik ben tevreden
Anderen gaan het zien
Anderen gaan het horen
Ze vinden er iets van
Dat is oké

Laat het even liggen
Morgen kijk ik opnieuw
Met een glimlach
Kwam dit uit mij?

Trots
Energie
Ruimte
Voor mezelf, voor anderen
Voor anders dan anders

+ + +
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Gedicht

2

Poppetje

Ik speel niet meer, ik wil nadenken
Ik zing niet meer, ik moet nadenken
Energie zakt
Ik ben gespannen
Mijn oog valt op een filmpje
Iemand knutselt met gevonden materiaal
Een grappig, aandoenlijk poppetje
Via stop motion komt het tot leven
Ik lach en voel dat ik wil spelen
Ik ontdek en maak iets nieuws

Gedicht

3

Op school

Spelen en ontdekken
Als het plezier geeft speel je door
Zonder het te merken creëer je iets nieuws
Spelen en ontdekken wie jij bent, wat jij kan, hoe jij iets oplost
Dát is creativiteit
Zien wat een ander verzint
Zien wat een ander maakt
Dat beschouwen
Genieten, verwonderen, respecteren
Dát is wat creativiteit brengt
Ik mag spelen en ontdekken
Wat ik maak is onderweg
Juf kijkt mee en lacht
Iets moois geleerd
Op school
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Derde akte

DE VOORSTELLING

Het is zover!

De voorstelling staat op het punt van beginnen. Ook dan moet er aan een en ander worden gedacht.

1

Werken met een checklist

Het is verstandig om met een checklist te werken, zodat je zeker weet dat alles in orde is voor de presentatie.
Onderwerpen die op de checklist horen te staan, zijn podium, publiek en spelers.
Podium
Decor neerzetten

VOORBEELD

Rekwisieten op de juiste plek
Podium ruim en schoon

Publiek
Genoeg zitplaatsen
Ruimte voor jassen
Vewelkomen publiek
Thee/koffie/limonade
Woordje vooraf en/of achteraf

Artiesten
Kleding in orde
Make-up
Rekwisieten
Plek backstage

Techniek
Check licht
Check geluid

2

Peptalk

Spreek de groep kort toe voordat de presentatie begint. Wens de spelers een mooie voorstelling en spelplezier
en zorg ervoor dat ze er als groep zin in hebben. Een yell met de hele groep kan heel stimulerend werken.
Tijdens de presentatie is het helemaal aan de kinderen: laat ze zoveel mogelijk zelf doen, ook als iets net anders
gaat dan geoefend. Concentreer je op je eigen rol als begeleider en geef de kinderen de ruimte om te stralen.
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Epiloog

DE EVALUATIE

A

Achteraf evalueer je de presentatie met alle betrokken partijen. Met de kinderen kan dat aan de hand
van een aantal open vragen, of in de vorm van tips en tops. Met de leerkrachten, vakdocenten en
overige begeleiders kun je het hele proces en het eindresultaat bespreken aan de hand van de
onderstaande vragenlijst.

1

Vragenlijst

1
2

Was er een goede planning?
Hoe verliep de samenwerking:

3

Hoe ging het met het thema?

4
5

tussen de spelers onderling, tussen de spelers en de leerkrachten, tussen de vakdocenten
en de groepsleerkrachten

Hoe was het om met of juist zonder een thema te werken?
Sloeg het thema aan?

Hoe ging het bedenken en maken van de presentatie(s)?
Hoe beviel de planning?

Was er voldoende tijd voor het bedenken, schrijven, repeteren?

6

Hoe verliepen de repetities?

7

Hoe ging het met het script?

8

Hoe was de aankleding?

9

Hoe verliep de presentatie?

Waren de repetitieruimtes goed geregeld?
Hoe was de medewerking vanuit de schoolorganisatie?
Was er een script gemaakt?
Zo ja, hoe beviel het werken met het script?
Zo nee, zou je het een volgende keer wel willen gebruiken?
Hoe ging het maken en samenstellen van het decor, de kleding en andere attributen?
Was de techniek (licht en/of geluid) goed georganiseerd tijdens de voorbereidingen en de uitvoering?
Was de organisatie rond het podium goed geregeld?
Was alles goed geregeld voor het publiek?
Heeft het publiek begrepen wat jullie wilden overbrengen?
Heeft de presentatie bijgedragen aan de ontwikkeling van de leerlingen?
Hoe kijken de leerlingen zelf terug op deze uitvoering?

10 Wat is belangrijk om te onthouden voor een volgende keer?
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Bijlage

VOORBEELD VAN
EEN SCRIPT

T

Toneelstuk groep 6 - Hacken
Tijdens een brainstormsessie heeft groep 6 besloten een toneelstuk te maken over hacken.
Alle kinderen kregen daarna de volgende vragen:
• wie wil je spelen?
• wat is je rol?
• welk probleem is er in het stuk?
• hoe wordt het probleem opgelost?
Alle kinderen schreven hun antwoorden op, de leerkracht verzamelde die en keek naar de
overeenkomsten. Het bleek dat een deel van de groep hacker wilde zijn, een deel bekende vlogger
en een deel fan van de vloggers.
Op deze manier werd de basis gelegd voor een podiumpresentatie in de vorm van een toneelstuk.

ROLVERDELING:

Cas

Agent nr 4

Danica

Hacker nr 0012

Albert

Agent nr 5

Sam

Hacker nr 0014

Damian

Detective

Anouk

Hacker nr 0015

Skye

Sterrenclublid geel

Luna

Hacker nr 0016

Silvan

Sterrenclublid rood

Julia

Hacker nr 0017

Lieve

Sterrenclublid blauw

Lotte

Hacker nr 0018

Antje

Fan A

Kevin

Visser/hacker0013

Dj

Fan B

Noa

Agent nr 1

Sofia

Fan C

Ivo

Agent nr 2

Kim

Fan D

Tye

Agent nr 3

Noa

Fan E

Zoey

Fan F

Ravi

Op de achtergrond

David

Hacker nr 0011
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Begin situatie:
Op het podium zien we drie tafels staan, aan de tafel in het midden zitten de sterrenclubleden met ieder een mobiel.
Aan de tafel links zitten alle fans en die hebben ook ieder een mobiel.
Aan de tafel rechts zitten alle hackers en die hebben ieder een laptop.
Op de grond voor de tafel van de fans zitten de detective en agent nr 4 en 5.
Op de grond voor de tafel van de hackers zitten agenten nr 1, 2, 3.
David heeft een bezem en staat helemaal achter op het podium.
Dj zit net achter een decorstuk, zodat je alleen een stukje van zijn hengel ziet.
Alle kinderen behalve het sterrengroepje zitten als bevroren op het toneel.
Lila:		
Paars:		
Rood: 		
Lila:		
Rood/paars:
Paars:		
		
		

O jee, we hebben al twee minuten niks van ons laten horen!
Daar moeten we meteen iets aan doen, anders verliezen we onze volgers.
Stel je voor dat we iemand van onze miljoenen volgers moeten missen…
Ja, vreselijk! Maar nog erger: stel je voor dat ze ons moeten missen.
(Diepe zucht) Ja, dat zou rampzalig zijn.
(Heeft de mobiel vast) Kom, dan maken we een selfie.
(Alle drie lachen en Rood maakt een foto)
En hup, we gaan de wereld rond. (Drukt op verzenden)

We horen een ping, alle fans gaan rechtop zitten en kijken verwachtingsvol naar hun mobiel.
Het sterrengroepje bevriest.
Fan A: 		
We hebben weer een bericht!
Fan B: 		
Dat werd tijd, ik wacht al twee hele lange minuten.
Fan C: 		
O, kijk wat een gave foto!
Fan D: 		
Ja, top! Deze foto heb ik nog niet in mijn verzameling.
Fan E:		
Ik ook niet. Ik sla hem meteen op.
Fan F: 		
Kijk, als ik nu een foto van mijzelf maak (zwaait en maakt een foto) en die bewerk
		met de foto van onze sterrenclub, dan is het net alsof ik erbij sta.
Alle fans kijken naar het resultaat en zijn heel enthousiast.
Fan A t/m E:

WAUW!! Dat willen wij ook!
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Alle fans gaan tot actie over met het maken van foto’s en die bewerken op hun mobiel.
De actie daar bevriest en
nu gaan de hackers bewegen. Ze hangen aan hun tafel en zien er duidelijk verveeld uit.
Nr. 0011:
Nr. 0012:
Nr. 0014:
Nr. 0015:
Nr. 0016:
Nr. 0017:
		

Ik verveel me.
Ja, was 0013 er maar: die heeft altijd geweldige hackideeën.
0013 is aan het vissen, zijn grootste hobby.
Ja, maar dat kunnen wij toch ook, hier op het net?
De grootste vissen vang je met een net, hihi. Hé, snap je hem, Hacky?
Noem me geen Hacky, dat is gevaarlijk! Zometeen weet iedereen hoe ik heet.
Ik ben 0017.

Enzovoorts...

The End
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