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(1ste graad)            (75’) 

Doelen 

FOCUS: zich kunnen inleven in hoe verschillende circusartiesten en dieren (personages) bewegen 

 VVKBaO 

 6. Kinderen leven zich in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of omstandigheid in. 
Dat houdt in dat ze: 

 6.1. zich inleven in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of omstandigheid 
uit de werkelijkheid en dat al spelend vormgeven. 

 6.4. eigen ervaringen en kennis om inhoud en vorm te geven aan een spelscenario. 

 6.6. non-verbale spelvormen toepassen of improviseren. 

 OVSG 

 De kinderen kunnen zich in allerlei personen, dieren, planten en zaken uit de omgeving inleven en 
beelden deze uit. 

 De kinderen kunnen de vele expressiemogelijkheden van het eigen lichaam hanteren in functie van 
de te spelen rol. 

 De kinderen vergroten hun inlevingsvermogen door bewust diverse rollen te spelen. 

 GO! 

 3.4 De leerlingen kunnen vanuit hun eigen belevingswereld eenvoudige spelgegevens hanteren. Dit 
houdt in: 

 b. korte fragmenten uit de eigen leefwereld mimisch uitbeelden. 

Beginsituatie 

Tijdens deze les wordt onder andere gewerkt rond het zich inleven in een personage. U kunt dit op twee 
manieren benaderen. 

→ Hebben de leerlingen reeds tijdens andere lesmomenten gewerkt rond zich inleven in een 
personage? Dan kunt u ervoor kiezen om de leerlingen vrijer te laten in de invulling hiervan 
wanneer ze aan de slag gaan met het vormen van hun personage.  

→ Hebben de leerlingen nog niet voldoende gewerkt rond zich inleven in een personage? Dan kunt u 
ervoor kiezen om de leerlingen veel gerichter te laten werken. U zal hierbij de leerlingen meer 
moeten ondersteunen bij het zoeken naar de vorming van hun personage. Dit kan u doen door 
kleine stappen te zetten bij uw vraagstelling die helpen de kenmerken van het personage te 
vormen. Ook de stappen die voor elke activiteit gezet worden in deze les zijn belangrijk. 

Materiaal en bijlagen 

 Circusmuziek: https://www.youtube.com/watch?v=GZMhdAubt_0 
 Story cubes (blauw doosje met acties) 
 Naamkaartjes van de leerlingen 
 Circusmuziek: https://www.youtube.com/watch?v=N1If41Sagao  

https://www.youtube.com/watch?v=GZMhdAubt_0
https://www.youtube.com/watch?v=N1If41Sagao
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Klasorganisatie 

Voor deze les kan het handig zijn dat de banken en stoelen wat aan de kant staan, zodat de leerlingen meer 
bewegingsruimte hebben. 

Lesverloop 

1. Opwarmen en verkennen 

1a. Circusloopjes                        (10’) 

Bedenk samen met de leerlingen 5 verschillende ‘loopjes’ die voorkomen in een circus. Denk na over hoe 
de verschillende circusartiesten en dieren in het circus (koorddanseres, leeuw, circusdirecteur, clown, 
krachtpatser, …) wandelen/lopen.  
Elk loopje krijgt een nummer van 1 tot 5.  
Om dit in te oefenen overloopt u de nummers van 1 tot 5 een aantal keer. De leerlingen lopen door de klas 
en beelden de loopjes uit. Doe zelf mee. U treedt tijdens deze fase nog op als voorbeeld. 
 
Nadien wordt het wat moeilijker. Zeg alle nummers door elkaar en laat ze sneller op elkaar volgen. De 
leerlingen moeten dus steeds een ander loopje kunnen toepassen. Verminder geleidelijk aan de mate 
waarin u zelf meedoet. 

1b. 1, 2, 3 Circus                        (10’) 

De banken en stoelen staan aan de kant. 
Deze activiteit verloopt zoals ‘1, 2, 3 piano’, een spel dat de meeste leerlingen wel zullen kennen. 
De leerlingen gaan aan de ene kant van de klas staan. U staat aan de andere kant. 
U draait zich om en roept de naam van een artiest of dier (leeuw, aap, directeur, ballerina, clown, …) van 
het circus. Bijvoorbeeld: “1, 2, 3, leeuw!” De leerlingen stappen ondertussen naar voren. Wanneer u zich 
omdraait, staat iedereen zo stil als een standbeeld, zoals de artiest of het dier dat geroepen is. Wie niet stil 
staat of niet herkenbaar is, moet terug naar achteren.  
U kiest wie de nieuwe roeper wordt. 
Als dit spel doorgaat in de klas, spreek dan met de leerlingen af dat ze moeten stappen. Doet u dit buiten, 
dan kunt u de leerlingen laten lopen. 

2. Exploreren en experimenteren 

2a. Circusartiesten                         (10’) 

Verdeel de klas in kleinere groepjes. (Dit zorgt voor een veiliger gevoel bij de leerlingen.) 
Leg de opdracht voor de hele groep uit en laat de leerlingen vervolgens in hun groepjes aan de slag gaan. 
Geef hen de tijd tot de muziek stopt. Gebruik volgend muziekfragment: 
https://www.youtube.com/watch?v=GZMhdAubt_0 
Van elke groep begint één leerling vanaf een aangewezen punt te stappen naar zijn groepje. Hij/zij kiest 
een personage en stapt op de manier waarop dat personage dat ook zou doen. Wanneer de leerling bij de 
groep aankomt, zegt hij/zij hoe hij/zij heet en waarvan hij/zij houdt in het circus. De leerlingen zeggen dit 
vanuit de rol van de artiest of dier. U doet dit best even voor. Kies dan bijvoorbeeld voor de rol van 
circusdirecteur. (Ik ben de circusdirecteur en ik hou ervan mijn artiesten aan te kondigen.) 
De leerlingen wisselen steeds af. 

2b. Handelingen                        (10’) 

De leerlingen staan in een kring. 

https://www.youtube.com/watch?v=GZMhdAubt_0
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Duid één leerling aan die mag beginnen met een handeling uit te beelden die ook in een circus kan 
voorkomen (balanceren op een touw, lachen, aankondigen, buigen, goochelen, gewichtheffen, hoepelen, 
…). Die leerling krijgt even de tijd om de handeling zo duidelijk mogelijk uit te beelden. 
Wanneer de andere leerlingen denken te weten welke handeling dat het is, mogen ze meespelen. De 
handeling moet niet exact dezelfde zijn. Uiteindelijk zullen alle leerlingen de handeling aan het spelen zijn. 

3. Verwerken 

3a. Act voorbereiden                        (20’) 

Laat de leerlingen zichzelf verdelen in groepjes van drie. 
In elk groepje wordt er gekozen welke drie artiesten of dieren zullen meedoen in hun act. Elke leerling kiest 
slechts één artiest of dier. Laat hen geen dubbelrollen spelen. 
De act (dramatisch spel / toneelscène) die de leerlingen zullen spelen zal zoals in een circus zonder te 
spreken verlopen. De leerlingen moeten dus alles duidelijk maken a.d.h.v. gebaren en mimiek. 
Laat elke groep met  twee dobbelstenen (story cubes) gooien. De twee afbeeldingen die op de 
dobbelstenen verschijnen, moeten ze verwerken in hun act/scène. Voor groepjes waarbij het bedenken van 
een scène/act moeilijk is, kan dit een extra bron van ideeën zijn. 
Begeleid elk groepje tijdens de voorbereiding. Bespreek met de leerlingen hoe hun personages zich zouden 
bewegingen, hoe ze zich zouden voelen, … Zorg ervoor dat de acts niet te lang (+/- 2 minuten) worden. 
Wijs de leerlingen er ook op dat ze moeten terugdenken aan wat ze tijdens de vorige activiteiten gedaan 
hebben. Dit kan helpen bij het zoeken naar bewegingen en acties. 
 
Speel tijdens de voorbereiding af en toe de circusmuziek van het toonmoment al eens af. 

3b. Circusact (toonmoment)                      (15’) 

De leerlingen zijn nu klaar om hun circusact voor te doen aan de andere groepjes. 
Geef het publiek (de andere groepjes) de opdracht om goed te kijken naar de act, naar wat de artiesten 
willen duidelijk maken aan het publiek. Geef hen een duidelijke kijkopdracht. Laat hen bijvoorbeeld goed 
observeren welke personages aan bod komen en hoe deze personages bewegen. 
Om te beslissen welke groep begint, kunt u een naamkaartje uit een doosje trekken. 
Speel bij elke groep de circusmuziek af. https://www.youtube.com/watch?v=N1If41Sagao 
Elk groepje doet zijn act voor. Nadien krijgt elke groep steeds een applaus. Bespreek met de toeschouwers 
de kijkopdracht. Geef positieve en opbouwende feedback. 

Varianten en tips 

Deze les kun u ook opsplitsen n in 3 lessen van +- 25 minuten. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=N1If41Sagao

